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DEELL I ALGEMEEN 





1.. Het onderzoe k 

1.11 Inleidin g 

Inn deze studie worden de juridische en economische aspecten onderzocht van 
dee verdeling van de frequenties uit het radiospectrum. De studie richt zich op 
hett radiospectrum als hulpbron bij de communicatie van signalen, in welke 
verschijningsvormm dan ook. Het radiospectrum wordt in deze studie verkort 
aangeduidd als *het spectrum'.1 

lrjjoïmaken(xrnmw^ccük lrjjoïmaken(xrnmw^ccük 
Informatiee neemt in onze maatschappij een steeds belangrijker positie in. Dit 
feitt heeft reeds in brede kring tot de constatering geleid dat wij in een 
zogenaamdee informatiemaatschappij leven, waarin informatie een goed is 
gewordenn van aanzienlijke waarde.2 De mogelijkheid tot communicatie van de 
informatiee is daarbij een essentiële waardebepalende factor. 

Hett begrip informatie kan op velerlei manieren worden gedefinieerd.3 De 
definitiee van informatie zoals vastgesteld door de International Organization of 
Standardizationn (ISO) is: "the meaning that a human being assigns to data by 
meanss of the conventions applied to that data". De definitie van data luidt als 
volgt:: "a representation of facts, concepts or instructions in a formalized 
mannerr suitable for communication, interpretation or processing by human 
beingss or by automatic means".4 

Ziee voor een bespreking van het radiospectrum paragraaf 2.2, p. 24. 
Eenn bespreking en beschrijving van het begrip informatiesamenleving wordt onder 
anderee gegeven in Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1991, p. 38-44. 
Ziee bijvoorbeeld Terporten 1991, p. 72. 
ISO/IECC 2382-1: 1993 Information Technology - Vocabulary Part 1 Fundamental 

Terms. . 
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Verdelingg van het spectrum 

Terwijll  informatie of data de boodschap vormen, slaat het begrip communicatie 
opp het overbrengen van deze boodschap van een verzender naar een al dan niet 
gespecificeerdee ontvanger.5 Hierbij kan men erover twisten of de intentie van de 
zenderr dan wel ontvanger tot kenmerk van dit begrip moet worden gerekend6 

Voorr het doel van dit onderzoek volstaat een concept van communicatie waarbij 
hett feitelijke gedrag van de verzender en de mogelijke aanwezigheid van een 
ontvangerr van belang zijn.7 Alleen het feitelijk beslag op communicatiecapaciteit 
iss hier namelijk relevant. Om dezelfde reden is het onderscheid tussen 'data' en 
'informatie'' van minder belang aangezien elk signaal, ongeacht zijn status een 
plekk opeist in het transport.8 

Transmissie Transmissie 
Hett overbrengen van informatie kan plaatsvinden op traditionele wijze: 
mondelingg of, indien het een grotere afstand betreft, scliriftelijk via de post. Bij 
meerr geavanceerde methoden geschiedt het overbrengen van informatie met 
behulpp van elektronische signalen. Deze wijze van transport wordt tele-
communicatiee genoemd.9 

Telecommunicatiee vindt plaats via een transmissiemechanisme. De elektronische 
signalenn kunnen getransporteerd worden door kabels, hetgeen geleide trans-
missiee wordt genoemd of draadloos, door middel van radiogolven ofwel radio-
frequenties,, hetgeen ongeleide transmissie wordt genoemd. Het gebruik van 
radiogolvenn uit het elektromagnetische spectrum ten behoeve van ongeleide 
transmissiee kan plaatsvinden met uitsluitend aardse zenders en ontvangers maar 
ookk aangevuld met satellieten (de op- en neerstraalverbindingen van en naar 

55 Zie bijvoorbeeld Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 1991, p. 76: "Communicatie is 
dee overdracht, de transmissie van informatie", of Martinez 1985, p. xiii: 
"Communicationn is the transfer, exchange, and dissemination of ideas and messages 
throughh a particular medium, whether by voice, computer, or satellite." Stappers 
1996,, p. 53 geeft een handzaam overzicht van de relevante literatuur over het begrip 
communicatie. . 

66 Zie bijvoorbeeld Fauconnier 1986, p. 31 e.v. Van Cuilenburg, Scholten & Noomen 
1991,, p. 10 - hierboven aangehaald - beschouwen overigens de intentie van de zender 
eenn wezenlijk kenmerk van communicatie. 
Dee door Stappers 1996, p. 43-44 onderscheiden communicatieaspecten intentio-
naliteit,, reciprociteit en succesvolheid worden hier dan ook alle als niet-noodzakelijke 
kenmerkenn beschouwd. 

Q Q 

Hett informatie- of gegevensverkeer is op basis van het verkeerspatroon in te delen in 
conversatie-- (bijvoorbeeld spraaktelefonie), consultatie- (bijvoorbeeld het raadplegen 
vann een Internet homepage), registratie- (bijvoorbeeld geavanceerde plaats-bepalings-
sytemen)) en allocutiediensten (bijvoorbeeld omroepuitzendingen). Bordewijk & Van 
Kaamm 1982, p. 20-34. 
Ziee voor een uitleg van de hier gebruikte begrippen paragraaf 1.5. 
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Hett  onderzoe k 

satellietenn verlopen met behulp van frequenties). Radiofrequenties dienen 
derhalvee als hulpbron bij het genereren van transmissiecapaciteit ten behoeve 
vann telecommunicatie. 

Dee middelen (zenders, kabels, etc.) die de overdracht van signalen mogelijk 
maken,, worden tezamen aangeduid als een tdecommunicane-infrastructuur. In 
dee Telecommunicatiewet wordt een systeem gehanteerd waarbij verschillende 
infrastructurenn (netwerken) worden gedefinieerd aan de hand van de dienst die 
mett de betreffende infrastructuur wordt geleverd. Daarbij kunnen de 
verschillendee transmissietechnieken worden ingezet om deze infrastructuur op 
tee bouwen. 

Toegang Toegang 
Dee groeiende importantie van telecommunicatie creëert voor de verschillende 
maatschappelijkee actoren een toenemend belang bij de toegang tot en het 
gebruikk van de tdecommunic^e-mfrastructuur. Elk van de transmissiemiddelen 
kentt daarbij specifieke toegangs- en gebruiksproblemen. 

Dee toegang tot het spectrum wordt gereguleerd door de uitgifte van 
gebruiksrechten.. De verdeling en formulering van deze gebruiksrechten zijn 
daarbijj  bepalend voor de situatie op de respectievelijke radiodienstenmarkten. 
Eenn actueel probleem ten aanzien van het spectrumgebruik is de krapte in 
bepaaldee spectrumgebieden. De verdeling van de beschikbare frequentieruimte 
iss een van de voornaamste beleidsproblemen op dit moment. 

Dee verdeling van spectrumgebruiksrechten verdient op dit moment bijzondere 
aandachtt vanwege verschillende met elkaar verbonden ontwikkelingen zoals de 
verschuivingg in de houding van de overheid van marktsturend optreden naar 
eenn meer neutraal, marktgeoriënteerd overheidsdenken; de veranderingen in de 
telecommarktt van een monopolistische structuur naar een meer concurrerende 
(oligopolistische)) structuur, en de technologische ontwikkelingen die een 
veelheidd aan nieuwe diensten en daarmee concurrentiemogelijkheden hebben 
geschapen.. De overgang van een situatie waarbij de toegangsvooiwaarden en 
spectnimbeleidsdoelstellingenn niet expliciet geformuleerd waren, naar een 
situatiee waarin door de markttoetreding van meerdere marktpartijen de overheid 
gedwongenn is een expliciet kader neer te zetten voor het spectrumbeleid 
(inclusieff  beleidsdoelstellingen) levert voldoende stof op voor een aan dit 
onderwerpp gewijde studie. 
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1.22 Doel - en probleemstellin g 

Hett uitgangspunt van dit onderzoek is het huidige (Nederlandse) 
spectrumbeleid.100 De analyse van het spectrumbeleid geschiedt mede in het licht 
vann de mondiale afspraken over spectrumgebruik en de specifieke Europese 
regelgevingg die direct dan wel indirect invloed hebben op de nationale 
frequentieverdeling.. Daarbij wordt met name gelet op de invloed van het beleid 
zoalss dat gevoerd wordt ten aanzien van de telecommunicatiediensten (in 
tegenstellingg tot het beleid ten aanzien van de omroepdiensten). 

Eenn van de hoofdlijnen in dit onderzoek is de analyse van de vraagstukken die 
samenhangenn met de veranderingen in het beleid ten aanzien van de 
frequentieverdeling.. De beleidsovergang, veroorzaakt door de in de vorige 
paragraaff  genoemde ontwikkelingen, behelst zowel een wijziging in in-
strumenten,, namelijk de introductie van marktgeoriënteerde instrumenten (de 
veiling),, als een wijziging in doelstellingen, namelijk de wijziging van het beleid 
tenn aanzien van de toegang tot de markt (onder meer de toelating van meerdere 
marktpartijen).. De analyse van het internationaal kader moet mede aangeven 
hoeveell  stimulans tot en ruimte voor de beleidsverandering er bestaat. 

Eenn belangrijk deel van de studie bestaat daarom uit de beschrijving van: 

 De historische situatie; 
 De ontwikkeling van het spectrumbeleid, inclusief de aanleidingen daartoe en 

dee overgangsvraagstukken; 
 Het huidige kader voor de spectrumverdeling. 

Alss rode draad loopt daardoor heen het verdelingsvraagstuk. De verdelingsvraag 
valtt uiteen in verschillende subvragen: 

 Wanneer wordt er verdeeld? 

Err worden twee verdeelmomenten onderscheiden: de verdeling door de 
overheidd - een verdeling die op zich reeds getrapt verloopt - en de verdeling 
opp de secundaire markt. De ratio achter deze indeling wordt onder de loep 
genomen. . 

Onderr beleid wordt hier het geheel van overheidsoptreden verstaan: de regelstelling, 
uitvoeringg en het feitelijk handelen (al dan niet neergelegd in beleidsregels). Zelf-
reguleringg valt hier niet onder. Van een beleidstheoretische beschouwing wordt hier 
verderr afgezien. 
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 Wat wordt er verdeeld? 

Dee formulering van de gebruiksrechten is hierbij een speciaal aandachtspunt. 

 Hoe wordt er verdeeld? 

Bijj  de beantwoording van de vraag welke instrumenten er zijn ten aanzien 
vann de verdeling van het spectrum wordt de nadruk gelegd op de rol van het 
marktmechanismee (in het bijzonder de veiling) en wordt onderzocht wat de 
(all  dan niet economische) criteria zijn om andere verdelingsmechanismen te 
hanteren. . 

 Waarom wordt er verdeeld? 

Watt zijn de doelstellingen ten aanzien van de spectrumverdeling? De in de 
praktijkk (impliciet) gehanteerde doelstellingen worden hier als gegeven 
beschouwd.. Aan de hand van een identificatie dan wel reconstructie van 
dezee doelstellingen wordt de geschiktheid van de gehanteerde beleids-
instrumentenn beoordeeld. 

Heronderr wordt een verantwoording gegeven van de afbakening van het in dit 
onderzoekk te behandelen onderwerp. Vervolgens wordt de opzet van het 
onderzoekk uiteengezet. Ten slotte worden enkele begrippen gedefinieerd zoals 
zijj  in dit onderzoek worden gehanteerd. 

1.33 Afbakenin g van het onderwer p 

1.3.11 Het spectrum 

Dee eerste reden voor een afzonderlijke bespreking van de (aardse) radiogolven 
iss een praktische. Er wordt voor gekozen speciale aandacht te besteden aan het 
spectrumm opdat een diepgang kan worden bereikt die in een breder onderzoek 
niett haalbaar is. Toenemende vervlechting in het gebruik van kabel en radio-
golvenn al dan niet met satellietverbindingen maakt het echter onvermijdelijk dat 
opp gezette plaatsen de verbanden met en tussen de middelen worden 
aangegeven.. Met het begrip kabel wordt overigens niet specifiek geduid op het 
televisiekabelnett (omroepnetwerk). Het komt derhalve niet overeen met het 
begripp kabel zoals het in het Nederlands spraakgebruik wordt gehanteerd. 
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Eenn tweede reden voor deze afbakening is dat het spectrum zich in een sterk 
groeiendee belangstelling mag verheugen. De oorzaak hiervoor is enerzijds het 
stijgendee volume van het gebruik per toepassing, anderzijds het toenemende 
aantall  toepassingen dat baat heeft bij de specifieke verspreidings- ofwel 
propagatie-eigenschappenn van radiogolven. Deze komen in het kort hier op neer 
datt het spectrum 'ubiquitous use' van de toepassing mogelijk maakt. Het signaal 
verspreidtt zich zodanig dat ongeacht de plaatsing van de ontvanger binnen het 
dekkingsgebiedd van een zender en zelfs bij verplaatsing van de ontvanger, 
receptiee van het signaal mogelijk blijft . Anders gezegd; het spectrum biedt de 
mogelijkheidd tot zowel universele als mobiele telecommunicatie.11 

Dee satellietinfrastructuur maakt eveneens gebruik van radiogolven en biedt 
daardoorr overeenkomstige gebruiksmogelijkheden. Zeker de mogelijkheid van 
completee dekking tegen relatief lage kosten (vergeleken bij bekabeling) biedt 
perspectievenn bijvoorbeeld voor de ontsluiting van dunbevolkte gebieden. Door 
dee toenemende aandacht voor het satellietgebruik ten behoeve van tele-
communicatietoepassingenn ontstaat een verhoogde vraag naar het daarvoor 
benodigdee spectrum. Op de daartoe geëigende momenten wordt ook het 
spectrumgebruikk in samenhang met satellietgebruik besproken. 

Doorr de groeiende vraag naar spectrum - als resultaat van alle voornoemde 
oorzakenn - heeft men in bepaalde deelgebieden met nijpende schaarste te 
kampen.. Hierdoor is bewerkstelligd dat ook de vrij recentelijk 'ontdekte' 
financiëlee waarde van het spectrum een in het oog springende factor is 
geworden. . 

1.3.22 Te lecommunica t ied iens ten 

Hett beleid ten aanzien van de dienstenmarkten - dat wil zeggen de markten 
waaropp de verscheidene radiodiensten worden aangeboden aan (eindgebruikers 
-- is van grote invloed op het toewijzingsbeleid van de vergunningen voor 
spectrumgebruikk ten behoeve van de betreffende toepassing. Dit is de reden dat 
inn dit onderzoek ook aandacht wordt besteed - zij het op hoofdlijnen - aan het 
beleidd ten aanzien van de cUenstenmarkten, met name zoals dit vanuit de 
Europesee Unie doorwerking heeft op de Nederlandse situatie. 

Hett betreft een mogelijkheid. Bij straalverbindingen (een vaste, draadloze punt-punt 
verbinding}} wordt deze mogelijkheid niet benut. 
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Zowell  omroepdiensten als telecommunicatiediensten maken gebruik van het 
spectrum.. Omwille van de gewenste diepgang van het onderzoek wordt er hier 
voorr gekozen het beleid ten aanzien van de omroepinformatiediensten 
grotendeelss buiten beschouwing te laten. Hierbij moet bedacht worden dat de 
scheidslijnn tussen omroep en telecommunicatie steeds lastiger te trekken is, 
zodatt nieuwe diensten met een niet duidelijk te definiëren karakter tussen de wal 
enn het schip dreigen te vallen. 

Hett uitsluiten van juist de (klassieke) omroepinformatiedienst heeft twee 
redenen.. Allereerst is omroep een meer behoudende toepassing. De sterkste 
ontwikkelingenn in de opkomst van nieuwe diensten en technieken hebben zich 
voorgedaann op het gebied van de telecommunicatiediensten, ook al valt in de 
nabijee toekomst een sterke ontwikkeling te verwachten van interactieve 
'omroep'-diensten.122 In de onderstaande figuur wordt weergegeven dat de 
toenamee in het gebruik van het spectrum tot op heden voornamelijk is 
veroorzaaktt door de ontwikkelingen op telecomgebied. 

Eenn tweede reden om de aandacht te beperken tot telecommunicatie-
toepassingenn is dat omroep als informatiedienst van oudsher een intensieve 
betrokkenheidd van de overheid heeft gekend Dit maakt het een complex en 
zeerr omvangrijk aandachtsgebied. Omwille van de overzichtelijkheid van het 
onderzoekk en vanwege de beschikbare tijd wordt dan ook het omroepbeleid 
grotendeelss van onderzoek uitgesloten. Wel zal aandacht worden besteed aan de 
omroepp als (abstracte) gebruikscategorie. 

Hierr wordt opgemerkt dat commerciële omroep vaak benaderd wordt als een 
minn of meer van de klassieke omroep afgescheiden toepassing. Dit eigen 
karakterr is terug te vinden in de door bepaalde overheden gehanteerde eigen 
benaderingg van deze gebruikscategorie binnen het spectrumbeleid.13 

Desalnietteminn blijf t hier het argument gelden van de vaak vergaande 
betrokkenheidd van de overheid. 

Hierbijj blijft het echter de vraag in hoeverre deze diensten tot de omroep- dan wel 
telecommunicatiedienstenn moeten worden gerekend. Omroep kan immers op een 
striktee wijze worden afgebakend tot diensten die uitsluitend een tele-allocutie karakter 
hebben.. Zodra er twee-weg verkeer ontstaat kan een dergelijke nieuwe dienst tot de 
telecommunicatiedienstenn gerekend worden. Zie echter de (praktische) oplossing die in 
paragraaff 1.4 voor dit indelingsprobleem wordt gekozen. 

Inn Nederland wordt een aparte aanpak gehanteerd in het frequentietoekenningsbeleid 
voorr de commerciële (radio)omroep en de publieke omroep (artikel 3.3 Tw). 
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Figuurr 1.1 Toepassingen via radiogolven en kabeP4 

14 4 Bron ::  Forge 1996, p. 56. 

10 0 



Hett onderzoek 

1.3.33 Spectrumbeleid en marktwerking 

Dee ruimte die het spectrum kan bieden aan telecommunicatiedienstaanbieders is 
niett ongelimiteerd Bij de analyse van het beleid ten aanzien van het 
verdelingsprobleemm in de betreffende spectrumgebieden wordt bekeken hoe dit 
verdelingsprobleemm in het verleden en heden is opgelost. Hierbij wordt met 
namee uitgelicht welke rol het marktmechanisme heeft gespeeld en in de 
toekomstt kan spelen. 

Dee introductie van marktwerking verdient speciale aandacht omdat het een 
trendbreukk heeft betekend met het tot voor kort geïmplementeerde beleid. 
Daarbijj  springt met name het gebruik van veilingen in het oog. De veiling is een 
instrumentt dat nadere analyse behoeft gelet op de theoretisch voorspelde 
veelbelovendee werking ervan met betrekking tot spearumverdelingen, zeker 
vergelekenn bij de andere verdelingsmechanismen die kunnen worden 
gehanteerd.. De veiling is pas vrij recentelijk geïntroduceerd in het Nederlandse 
spectrumbeleid.. Een evaluatie van de ervaringen met dit instrument kan 
relevantee informatie opleveren voor het toekomstig spectrumbeleid. 

1.44 Onderzoeksopze t 

Inn deel II van dit onderzoek wordt de hulpbron voor draadloze transmissie 
besproken:: het radiospectrura Het onderzoek gaat in op de verschillende 
aspectenn van het spectrum. Zowel de technische, economische en beheers-
matigee aspecten komen aan bod. Allereerst worden in hoofdstuk 2 vanuit 
technischh oogpunt het spectrum en de gebruiksmogelijkheden daarvan 
beschreven.. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de markt voor spectrumrechten in 
abstractoo geschetst en worden mogelijke gronden voor ingrijpen besproken. In 
aansluitingg daarop volgt de bespreking van de verschillende instrumenten die 
binnenn het spectrumbeleid kunnen worden gebruikt als oplossing voor het 
spectrumverdelingsvraagstuk.. Voor een beter inzicht in de bemoeienis van de 
overheidd wordt in hoofdstuk 4 eerst een historische schets van het 
spectrumgebruikk gegeven. Vervolgens komen de regulering door middel van 
vergunningenn of spectrumgebruiksrechten en de aard van deze rechten aan de 
orde.. Ten slotte worden de beleidsmatige aspecten van de overgangsproblemen 
geschetst. . 

Inn deel m wordt aandacht besteed aan het juridisch kader zoals dit geldt voor 
dee verdeling van het spectrum. Daarbij wordt - noodzakelijkerwijs op 
hoofdpuntenn - aandacht besteed aan de (beperkende) invloed op de nationale 
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spectrumverdelingg die uitgaat van de deelgebieden van het beleid ten aanzien 
vann de toepassingsmarkten, zoals daar zijn: het technologisch standaardisatie-
beleidd en het mededingingsbeleid Aan de orde komen de aspecten van het 
verdelingsbeleidd op mondiaal (hoofdstuk 5), Europees (hoofdstuk 6) en 
nationaall  niveau (hoofdstuk 7). 

Deell  IV bevat een analyserend en afsluitend hoofdstuk waarbij de nadruk ligt op 
dee implicaties van de onderzochte aspecten van de verdeling van spectrum voor 
dee Nederlandse situatie. 

1.55 Begripsbepalin g 

1.5.11 Spectrumbeleid 

Dee kern van het spectrumbeleid is de uitwerking van het verdelingsvraagstuk, 
voortvloeiendd uit de discrepantie tussen vraag en aanbod De verdeling van 
spectrumm is zo ingericht dat er bij de verdeling door de overheid meerdere 
niveauss zijn te onderscheiden. Aansluitend op het internationaal begrippenkader 
wordenn hier onderscheiden de allocatie en de toewijzing. Allocatie is de 
verdelingg van spectrum over dienstencategorieën). De toewijzing is de verdeling 
vann spectrum over de gebruikers. 

Hett beleid en management van het spectrum wordt in deze studie zo opgevat 
datt het in ieder geval inhoudt: 

 allocatie van het spectrum over verschillende typen toepassingen, ofwel 
radiodiensten; ; 

 definiëring van de uit te geven vergunningen; 
 toekenning van de vergunningen aan de individuele gebruikers; 
 supervisie van het gebruik van het spectrum met als doel het bevorderen van 

eenn efficiënte en correcte benutting van het spectrum en de spectrum-
vergunningen. . 

Dee eerste drie punten zijn duidelijk beleidsaspecten. Het vierde en laatste punt 
valtt wellicht eerder onder de noemer management of uitvoering. 

Hett beleid en de beleidsproblemen kunnen zowel statisch als dynamisch worden 
benaderdd In het eerste geval zoekt het spectrumbeleid naar een zo doeltreffend 
mogelijkk instrumentarium voor de oplossing van het probleem zoals dat zich 
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voordoett op een bepaald punt in de tijd In het tweede geval betreft het de 
keuzee voor instrumentarium dat een (voortdurende) aanpassing aan ver-
anderendee omstandigheden mogelijk maakt in een voortdurend streven naar het 
gesteldee doel. 

1.5.22 Radiodiensten 

Eenn communicatieproces is opgebouwd uit diensten die worden verricht op een 
off  meer van de volgende niveaus: de infrastructuur, het transport en het 
informatieniveau.155 De infrastructuur is de weg waarlangs informatie wordt 
getransporteerd.. Het aanbieden van infrastructuur ten behoeve van het 
transportt van informatie is aan te merken als het aanbieden van een 
infrastructuurdienst.. Het verzenden van gegevens tussen aansluitpunten van de 
infrastructuurr is een transportdienst. De informatiediensten zijn diensten die een 
meerwaardee vertegenwoordigen voor de afnemer van deze diensten, boven het 
zuiveree transport van de gegevens.16 

i l l i i i ï: i i i i i ; iê^^ ^ 

V V i i + + 
l l l l f I S S f l l l l l l 
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Figuurr  \2 Diensten en infrastructuur 17 

15 5 

16 6 
17 7 

Arnbak,, Van Cuilenburg & Dommering 1990, p. 9 en Dommering 1992b, p. 3. Deze 
driedelingg is op hoofdlijnen. De verschillende niveaus kunnen in meer detail worden 
opgesplitst.. Op dit punt volstaat echter deze eenvoudige driedeling. 
Arnbak,, Van Cuilenburg & Dommering 1990, p. 8. 
Bron:: Dommering e.a. 1999, p. 11. 
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Eenn andere, verwante indeling is die tussen dragerdiensten (overdracht en 
routering),routering), telediensten (telefonie, fax, etc.) en informatiediensten (programma's, 
etc),, waarbij de dragerdiensten de ondersteunende laag vormen voor de 
teledienstenn en informatiediensten.18 Het aanbieden van kale, ongeleide 
transmissiecapaciteitt is aan te merken als dragerdienst, zie bovenstaande figuur. 

Dee diensten die met behulp van het spectrum worden geproduceerd, worden 
hierr radiodiensten, radiocommunicatiediensten of draadloze diensten genoemd. 
Inn de Radio Regulations (KB)19 wordt het overkoepelende begrip radio-
communicatiedienstenn gebruikt, gedefinieerd als: "telecommunication by means 
off  radio waves".20 Deze Regulations zijn vastgesteld door het mondiaal regu-
lerendee telecommunicatieoverlegorgaan, de International Telecommunications 
Unionn (TTU). De radiodiensten genoemd in de Radio Regulations kunnen 
wordenn ingedeeld in communicatiediensten, determinatiediensten en speciale 
diensten.211 De diensten zijn onder te verdelen in Land, Maritiem, Luchtvaart, 
Omroepp en Amateurs. Zij kunnen op hun beurt gekarakteriseerd worden naar 
dee wijze waarop zij worden aangeboden: a) als vaste of mobiele diensten, b) met 
behulpp van aardse middelen, dan wel satellieten. 

Hett betreft hier dragerdiensten waaraan in bepaalde gevallen (zoals bijvoorbeeld 
bijj  omroep) een informatiedienst is gekoppeld, terwijl in andere gevallen de op 
dee dragerdienst gebaseerde teledüenst direct door de eindgebruikers wordt benut. 

Hett is niet ongewoon dat er een koppeling bestaat tussen de toestemming voor 
hett leveren van de radiodienst en de toegang tot het spectrum.22 Zo dient in 
Nederlandd toestemming te zijn verleend voor het uitzenden van programma's 
alvorenss een vergunning voor spectrumgebruik kan worden verleend.23 

Ontkoppelingg zou betekenen dat toegang tot spectrum kan worden verkregen 
loss van de toestemming voor levering van de informatie- en/of teledienst. 

Ziee Dommering e.a. 1999, p. 10. 

Dee Nederlandse vertaling is Radioreglement {Trb. 1997, 135, zie ook Trb. 1999, 46). 
Inn deze studie wordt de Engelse term gebruikt. 
Artikell S1.6 Radio Regulations. 

Bliekk 1991, p. 163 geeft een overzichtelijke indeling van de radiodiensten. De ge-
noemdee categorieën worden weergegeven in Figuur 2.4 in hoofdstuk 2. 
Hett aanbieden van transmissiecapaciteit is bovendien vaak techniekgebonden. Hierop 
wordtt later teruggekomen. 
Artikell 3.6 lid 1 sub d Tw. 
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1.5.33 Telecommunicatie 

Telecommunicatiee betekent letterlijk communicatie op of over afstand (tele = 
ver).. In deze zin van het woord zou ook de communicatie via de post onder het 
begripp vallen. In de moderne betekenis is echter een nadere beperking 
aangebracht,, die er op neerkomt dat alleen de communicatie met behulp van 
elektronischee middelen als telecommunicatie wordt aangemerkt.24 

Telecommunicatie Telecommunicatie 
Dee definitie die wordt gebruikt door de Internationale Telecommunicatie Unie 
is:: "any transmission, emission or reception of signs, signals, writings, images 
andd sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other 
electromagneticc systems".25 Deze definitie komt in grote mate overeen met 
definitiee in de Tw. De definitie die de Telecommunicatiewet (Tw) geeft, luidt als 
volgt:: "iedere overdracht, uitzending of ontvangst van signalen van welke aard 
ookk door middel van kabels, radiogolven, optische middelen of andere 
elektromagnetischee middelen".26 Bij deze definities wordt in dit onderzoek 
aangesloten. . 

Dee voornoemde definities sluiten in letterlijke zin de overdracht, uitzending of 
ontvangstt van omroepprogramma's niet uit van het begrip telecommunicatie. 
Opp het niveau van infrastructuur en diensten wordt dat onderscheid wel 
gemaakt. . 

Teleairïïnunkatiedienst Teleairïïnunkatiedienst 
Inn de Telecommunicatiewet wordt onder telecommunicatiedienst verstaan, een 
"dienstt die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van 
signalenn over een telecommunicatienetwerk" (artikel 1.1 sub e Tw). Dit sluit aan 
bijj  de definitie in het Europees (liberaliserend) kader.27 De omroepdiensten 

2 44 Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht: Van Dale Lexicografie 
1995)) geeft in overeenstemming hiermee de volgende definitie van telecommunicatie: 
'communicatiee over grote afstand d.m.v. telegrafie, telefoon, radio, radar, t.v. enz." 
Fauconnierr 1986, p. 48-49 spreekt van "De overdracht van boodschappen via 
elektrische/elektronischee signalen ..." met als relevant kenmerk dat de communicatie 
vrijwell simultaan ofwel 'real time' verloopt. 

2 55 Artikel S1.3 Radio Regulations. 
2 66 De definitie in de Wet op de Telecommunicatie Voorzieningen (WTV) was nagenoeg 

eensluidend:: "iedere overdracht, uitzending of ontvangst van gegevens van welke 
aardd ook door middel van kabels, langs radio-elektrische weg of door middel van 
optischee of andere elektro-magnetische systemen". 

2 77 Artikel 1 Richtlijn 95/51 /EG van de Commissie van 18 oktober 1995 tot wijziging van 
Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie inzake de opheffing van de beperkingen op 
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wordenn uitgesloten van deze definitie doordat omroepdiensten (programma's) 
wordenn verspreid via een omroep(zender)netwerk, hetgeen niet tevens een 
telecommunicatienetwerkk is. 

Teleoonvrmnkatk-ir^astnéctuur Teleoonvrmnkatk-ir^astnéctuur 
Hett begrip telecorrununicatie-infrastructuiir duidt op de weg waarlangs 
telecomsignalenn kunnen worden overgedragen, ontvangen of verzonden. In de 
Tww wordt het begrip telecommunicatienetwerk gehanteerd met de volgende 
definitie:: "de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routerings-
apparatuurr en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken 
vann signalen tussen netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven, optische 
middelenn of andere elektromagnetische middelen" (artikel LI sub d Tw). 

Dee Richtlijn Volledige Mededinging geeft de volgende definitie van het begrip 
telecommunicatienet:: "de overdrachtapparatuur en, waar van toepassing, de 
schakel-apparatuurr en andere uitrustingen die het vervoer mogelijk maken van 
signalenn tussen gedefinieerde netwerkaansluitpunten via draadverbindingen, 
radiogolven,, optische middelen of andere elektronische middelen" (artikel 1 
Richtlijnn Volledige Mededinging).28 

Eenn nader onderscheid is te maken tussen openbare telecommunicatie-
infrastructuurr en de niet-openbare infrastructuur ten behoeve van eigen gebruik 
off  zogenaamde besloten gebruikersgroepen. Beide typen infrastructuur leggen 
beslagg op transmissiecapaciteit zoekt de problemen ten aanzien van de 
gebruiksrechtenn op deze transmissiecapaciteit voor elk van deze situaties opgeld 
doen.. Beide zullen in dit onderzoek dan ook in het merendeel van de gevallen 
behandeldd worden onder dezelfde noemen telecommunicatie-infrastructuur. 

Hetzelfdee geldt voor het onderscheid tussen de 'gewone' infrastructuur en de 
'alternatieve'' infrastructuur. Met deze laatste wordt de infrastructuur bedoeld 
"diee tot stand is gebracht door andere organisaties dan de telecommunicatie-
organisaties,, voor eigen gebruik of om aan te bieden aan andere gebruikers of 
aann leveranciers van diensten".29 Dit zijn bijvoorbeeld de telecommunicatie-

hett gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde 
telecommunicatiediensten,, PbEG 1995 L 256/49 ('Kabeltelevisierichtlijn'). 
Richtlijnn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEGG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten 
voorr telecommunicatie, PbEG 1996 L 74/13. 

Groenboekk inzake de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabel-
televisienetwerken,, deel II: een gemeenschappelijke aanpak van de levering van 
telecommunicatie-infrastructuurr in de Europese Unie, C0M(94) 682, 25 januari 1995, 
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netwerkenn van nutsbedrijven ten behoeve van de procesbesturing of de 
kabeltelevisienetten. . 

1.5.44 Omroep 

Bijj  omroep gaat het in principe om eenweg-communicatie vanuit een punt naar 
meerderee gebruikers (point to multipoint communicatie). Dit communicatie-
patroonn is te typeren als allocutie.30 Niet de ontvanger maar de verzender van de 
signalenn bepaalt het tijdstip en de inhoud van het te verzenden materiaal. Het 
dienstenaanbodd bestaat uit overdracht van geluids- en/of beeldmateriaal.31 

Duidelijkk moge zijn dat deze diensten onder het begrip omroep vallen, 
onafhankelijkk van het gebruikte transmissiemechanisme. 

Qrmxpdknst Qrmxpdknst 
Dee Mediawet definieert omroep als "een elektronische mediadienst die 
betrekkingg heeft op het verzorgen en uitzenden van programma's" (artikel 1 sub 
cc Mediawet). Een programma is "een elektronisch product met beeld- of 
geluidsinhoud,, dat bedoeld is te worden uitgezonden en bestemd is voor 
ontvangstt door het algemene publiek of een deel daarvan, met uitzondering van 
datadiensten,, diensten die uitsluitend op individueel verzoek beschikbaar zijn, en 
anderee interactieve diensten" (artikel 1 sub f).32 

Nieuwee hybride omroep/telecommunicatiediensten waarbij de klassieke, 
allocutievee omroep gecombineerd wordt met tweeweg interactiemogeHjkheden 
zijnn lastig onder te brengen in de tweedeling telecommunicatie - omroep. Het 
indelingsprobleemm kan zowel op theoretische als op praktische wijze worden 
opgelost.. Mijns inziens behoren dergelijke nieuwe diensten eerder thuis bij 
telecommunicatiee dan bij omroep. Dit vanwege het wezenlijk verschillende 
informatieverkeerpatroonn dat eraan ten grondslag ligt: conversatie, consultatie al 

Bijlagee 1 begrippenlijst. De Dienstenrichtlijn (richtlijn 90/388/EEG van de Commissie 
vann 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatie-
diensten,, PbEG 1990 L 192/10) verstaat onder telecommunicatieorganisaties open-
baree en particuliere lichamen waaraan door een lidstaat bijzondere of uitsluitende 
rechtenn zijn verleend om openbare telecommunicatienetten aan te leggen en, in voor-
komendd geval, om telecommunicatiediensten aan te bieden, zie verder hoofdstuk 6. 

3 00 Zie noot 8 van dit hoofdstuk. 
3 11 Het versturen van alleen data valt niet onder de omroepfunctie zodat bijvoorbeeld een 

'message-watch'-dienstt buiten de definitie valt. Teletekst verzorgt datadiensten 
gekoppeldd aan beeldmateriaal en een bepaalde beeldopmaak, zodat dit weer wel onder 
omroepp kan vallen, zij het dat het hier niet zozeer allocutie maar eerder 
consultatiedienstenn betreft. 

3 22 Zie voor een bespreking van deze nieuwe definitie Dommering e.a. 1999, p. 287 e.v. 

17 7 



Verdelin gg van het spectru m 

dann niet in combinatie met registratie, in plaats van het voor de klassieke 
omroepp typerende allocutieve karakter. In lijn hiermee wordt in de 
Televisierichtlijnn bepaald dat onder televisie-omroepen niet wordt verstaan: "... 
communicatie-dienstenn die informatieve gegevens of andere prestaties op 
individueell  verzoek verstrekken..." (artikel 1 sub a).33 Dit is ook terug te vinden 
inn de hierboven aangehaalde definitie van 'programma'. 

Dee praktische oplossing van het indelingsprobleem leidt naar een indeling 
waarbijj  het door de overheid van toepassing verklaarde beleid doorslaggevend 
is.. De omroep, zowel via radio als televisie, heeft zich als informatiedienst van 
meett af aan mogen verheugen in een bijzondere aandacht van de overheid. 
Indienn nieuwe diensten (zoals in het verleden al de teletekst) benaderd worden 
vanuitt en in samenhang met het complexe en omvangrijke omroepbeleid vallen 
zijj  op praktische gronden buiten het bereik van dit onderzoek. Indien echter de 
nieuwee mogelijkheden worden benaderd en behandeld als zelfstandige 
telecommunicatiedienstenn passen zij binnen de hier besproken spectrum-
problematiek. . 

Inn de praktijk is overigens de toepasselijkheid van het beleid niet altijd duidelijk. 
Inn hoeverre bijvoorbeeld multirnediadiensten geleverd met de nieuwe UMTS-
techniekk onder de noemer 'omroep' vallen, valt nog te bezien.34 

OmroepinfrastmctHur OmroepinfrastmctHur 
Omroepdienstenn (programma's) zijn aangewezen op de omroepnetwerken 
(artikell  1.1 sub o Tw). Het onderscheidend kenmerk tussen omroep- en 
telecommunicatienetwerkenn ligt in de diensten die daarover worden geleverd. 
Eenn omroepnetwerk wordt gebruikt voor de verspreiding van programma's 
tussenn 'punten'. Dat het niet tevens een telecommunicatienetwerk betreft, lijk t 
beslotenn te liggen in de bewoordingen dat een telecommunicatienetwerk de 
communicatiee verzorgt tussen 'aansluitpunten'.35 

Voorr dit onderzoek is met name van belang het omroepzendemetwerk, dat wil 
zeggen:: "radiozendapparaten, satellieten daaronder begrepen, die worden 
gebruiktt of mede gebruikt voor het verspreiden van programma's" (artikel 1.1 
subb p Tw). Het begrip is bedoeld als verbijzondering van het begrip radio-

Richtlijnn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van 
bepaaldee wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de 
uitoefeningg van televisie-omroepactiviteiten, PbEG 1989 L 298/23. 
Ziee voor een bespreking van de mogelijkheden van dit systeem Dommering e.a. 1999, 
p.. 108 e.v. 
Artikell 1.1 onder d en onder o Tw. 

33 3 

34 4 

35 5 
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zendapparaat.366 Volgens de Memorie van Toelichting is alleen in het geval het 
netwerkk zo is ingericht dat communicatie mogelijk is tussen netwerk-
aansluitpuntenn het omroep(zender)netwerk tevens te beschouwen als een 
telecommunicatienetwerk.377 In deze studie wordt - afhankelijk van de context -
onderr telecornmunicatie-infrastructuur zowel een telecommunicatie-netwerk als 
eenn omroep(zender)netwerk begrepen. 

1.5.55 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

(Tele)communicatiee raakt steeds sterker verweven met informatieverwerkende 
hulpmiddelenn die in toenemende mate gekoppeld zijn aan de gebruikte infra-
structuur.. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de informatietechnologie 
eenn nauwelijks weg te denken component vormt van telecommunicatie-
toepassingen. . 

Dee term informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt gebruikt om deze 
samensmeltingg aan te duiden.38 Informatietechnologie is een begrip dat overeen-
komtt met het begrip 'informatica'.39 Het kan worden gedefinieerd als: "de 
kenniss dan wel het gebruik van technische hulpmiddelen (in het algemeen 
apparatuurr en programmatuur) gericht op informatie voorziening".*° 

3 66 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 74. 
3 77 Kamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 3, p. 7 1 . 
3 88 Stuurman 1995 gebruikt het begrip IT&T - informatietechnologie en telecommunicatie. 

Voorr de verweving van informatica of elektronica en telecommunicatie wordt 
overigenss ook wel het begrip telematica gebruikt. Zie bijvoorbeeld Van Cuilenburg, 
Scholtenn & Noomen 1991, p. 38 of Antal & Venhuizen 1991, p. 4 6 1 . 

3 99 Stuurman stelt de twee begrippen gelijk. Hij beschouwt het begrip informatie-
technologiee als de moderne opvolger van het begrip 'informatica'. Stuurman 1995, p. 
18. . 

4 00 Dit is de definitie van het begrip informatietechnologie zoals gebruikt in het rapport 
'Informatietechnologiee en Recht', Franken e.a. 1991, p. 9. 
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2.. Technisch e aspecte n 

2.11 Inleidin g 

Hett spectrum is een complex goed De technische aspecten maken dat de 
economischee en juridische aspecten van het spectrummanagement een zeer 
eigenn karakter hebben. Een technisch begrip van het spectrum is derhalve 
onontbeerlijkk in een diepgaande discussie ten aanzien van het spectrum. In dit 
hoofdstukk zal daarom aandacht worden besteed aan de technische aspecten van 
hett spectrum, waarbij moet worden vermeld dat deze uiteenzetting van de 
technischee beperkingen en mogelijkheden geen onderdeel uitmaakt van het 
eigenlijkee onderzoeksonderwerp, doch slechts dient als achtergrondinformatie.l 

Inn het onderstaande zullen verschillende technische aspecten worden behandeld 
Allereerstt worden de propagatie-eigenschappen van de frequenties uit het 
radiospectrumm kort besproken. Daarna komen de technieken aan bod die het 
gebruikk van deze frequenties mogelijk maken en verschillende technieken die de 
transmissiecapaciteitt pogen te maximaliseren door het spectrum zo optimaal 
mogelijkk te benutten. Een kort overzicht van deze technieken wordt gevolgd 
doorr een overzicht van bestaande spectrumtoepassingen. 

Afsluitendd wordt aandacht geschonken aan de grenzen van het gebruik. Hierbij 
wordtt zowel het onderscheid als het verband verduidelijkt tussen de grenzen aan 
dee transmissiecapaciteit en de grenzen van de natuurlijke voorraad frequenties.2 

11 De technische informatie in dit hoofdstuk is terug te vinden in technische handboeken 

zoalss bijvoorbeeld De Jong e.a. 1997, Halsall 1996 en Tomasi 1994. Het artikel van 

Bliekk 1991 over radiocommunicatie is voor de leek zeer toegankelijk, evenals Singh 

1996,, p. 146-158. 
22 In de recente discussie over het spectrum en de verdeling ervan wordt dikwijls 

gerefereerdd aan de schaarste van dit goed. Misverstanden ontstaan echter wanneer 
hett economische begrip schaarste wordt verward met de fysisch begrensde 
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Dezee fysische begrensde voorraad representeert bij een gegeven stand van de 
techniekk een beperking aan het gebruik van het spectrum. 

2.22 Propagatie-eigenschappe n 

Dee ontdekking van het spectrum en de gebruiksmogelijkheden daarvan moeten 
wordenn geplaatst in de negentiende eeuw. In de jaren 1860 integreerde Maxwell 
dee toen bestaande kennis van het golfkarakter van het licht met de kennis over 
elektriciteitt en het magnetisme. Heinrich Hertz was de man die in 1887 door 
middell  van experimenten de gesynthetiseerde theorie bevestigde door het 
opwekkenn van elektromagnetische golven. De uiteindelijke benutting van deze 
ontdekkingenn volgde in 1896 toen Guglielmo Marconi de Hertzian waves' 
gebruiktee voor communicatie, geboorte gevend aan de draadloze telegrafie.3 De 
geschiedeniss van het gebruik van het spectrum voor (tele) communicatie is 
derhalvee ruim honderd jaar oud 

Hett spectrum is in principe een verzamelbegrip voor alle mogelijke elektro-
magnetischee golven (zie Tabel 2.1). Daarin bevindt zich een gebied van niet met 
hett oog of oor waarneembare frequenties, de radiogolven, die bruikbaar zijn 
voorr communicatietoepassingen zoals mobiele telecommunicatie en omroep. 
Ditt deel van het spectrum wordt bedoeld als in dit onderzoek wordt geduid op 
hett (radio)spectrum. 

spectrum --

delen n 

golflengt e e 
<m) ) 

frequenti e e 

ff (Hz) 

(( x f = 

3x103) ) 

radio--

golven n 

11 cm -

11 km 

3x106 6 

3x109 9 

Hz z 

infrarood d 

7000 nm -

1cm m 

3x109 9 

0,14x10'

Hz z 

zichtbaar r 

licht t 

4000 nm -

7000 nm 

0,14xx 1010 

0,25xx 10'

Hz z 

ultraviolet t 

1000 nm -

4000 nm 

0,25x1010 0 

3x1010 0 

Hz z 

röntgen n 

straling g 

11 nm -

1000 nm 

3x1010 0 

3x1012 2 

Hz z 

gamma a 

straling g 

0,011 nm -

11 nm 

3x1012 2 

3 x 1 0 u u 

Hz z 

Tabell  2.1 Het elektromagnetisch spectrum 

voorradigheidd van spectrumfrequenties. De economische schaarste wordt behandeld in 
hett volgende hoofdstuk. 
Flichyy 1991, p. 136. 
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Radiogolvenn maken ongeleide, ofwel draadloze transmissie van signalen 
mogelijk.. Radiogolven zijn te onderscheiden naar hun golflengte en de 
bijpassendee frequentie. Door de unieke combinatie golflengte/frequentie 
hebbenn radiogolven ieder een vaste plaats in het spectrum, die wordt aangeduid 
mett de frequentie, ofwel de trillingssnelheid van de betreffende golf, uitgedrukt 
inn (kilo-, Mega of Giga) Hertz. 1 Hertz komt overeen met een trilling per 
seconde. . 

Hett feit dat radiogolven elk een unieke golflengte en bijpassende frequentie 
hebben,, brengt in de praktijk met zich mee dat de eigenschappen van 
frequentiess onderling verschillen. Het is gebruikers als gevolg hiervan niet om 
hett even welke frequentie zij tot hun beschikking hebben. Dit maakt het 
spectrumm een heterogeen goed. Een heterogeen goed kent één enkele benaming 
off  basiskwalificatie waaronder nader gespecificeerde goederen vallen, die 
verschillendd gewaardeerd worden en daardoor van elkaar te onderscheiden zijn. 

Anderss gezegd, frequenties of liever clusters van aangrenzende frequenties zijn 
tee beschouwen als samenstellende onderdelen of deelgoederen die onder de 
basiskwalificatiee 'het spectrum' vallen. Zij zijn, zoals gezegd, te onderscheiden 
doorr de verschillende gebruikswaarde die zij hebben voor de gebruikers. 

Dee bruikbaarheid van deze zelfstandige deelgoederen hangt enerzijds af van de 
standd van de techniek - die de gebruiksmogelijkheden van frequenties bepaalt -
enn anderzijds van de technische eigenschappen van de frequenties zelf. Deze 
laatstee eigenschappen worden in het onderstaande in grote fijnen weergegeven. 

2.2.11 Het radiospectrum 

Hett frequentiespectrum verloopt van lage frequenties met een lange golflengte 
naarr hogere frequenties met een steeds kortere golflengte. Daarbij geldt in 
principee voor elk spectrumdeel: hoe hoger de frequentie des te groter het verlies 
aann draagkracht. De hele lage frequenties uit het spectrumdeel van 30-3000 kHz 
(dee lange- en middengolf ofwel de LF- en de MF-band) hebben een grote 
reikwijdtee doordat ze met het aardoppervlak meebuigen. Dergelijke golven die 
zichh langs het aardoppervlak voortbewegen worden grondgolven genoemd, dit 
inn tegenstelling tot ruimtegolven. 

Inn het spectrumdeel van 3-30 MHz (de korte golf ofwel de HF-band) worden de 
golvenn weerkaatst door de ionosfeer (onderdeel van de aardse atmosfeer). Dit 
maaktt de frequenties uit dit spettnundeel geschikt voor het overbruggen van 
zeerr grote afstanden zonder gebruik van een satelliet. Deze band wordt gebruikt 
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voorr onder andere de wereldomroep en de scheepvaart, alhoewel het laatste 
verkeerr tegenwoordig steeds meer via de satelliet verloopt. 

Bovenn de 30 MHz spreken we van microgolven. Deze golven planten zich 
rechtlijnigg voort zodat het noodzakelijk is dat er direct zicht bestaat tussen 
zenderr en ontvanger. Slechts door de lage frequenties van dit spectrumdeel 
wordtt in zeer geringe mate buiging langs het aardoppervlak gemaakt. Door 
reflectiee en absorptie in de atmosfeer worden de hogere frequenties - met steeds 
korteree golflengten - steeds sterker gedempt. 

Golflengte e 
lkmm 100 J 100 m l m 1 dm lcm 

Frequentie e 
300kHzz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz 

^,*><___,...^,*><___,...  ,.. 
LFettMF F 

><--
Mïcfogoïvéii i 

Figuurr 2.1 Radiofrequenties en hun golflengten 

Loss van de in het bovenstaande beschreven eigenschappen kan het bereik van 
eenn radiogolf worden beïnvloed door a) storingen afkomstig van natuurlijke dan 
well  met-natuurlijke bronnen (een voorbeeld van het eerste is een onweersbui, 
vann het tweede bepaalde elektrische apparaten); b) de sterkte van het verzonden 
signaall  (het vermogen van de zender); en c) door de (al dan niet natuurlijke) 
obstakelss in het landschap die de voortplanting van de golven kunnen hinderen 
enn waardoor de plaatsing en hoogte van de zender eveneens relevante factoren 
worden.. De bruikbaarheid van een frequentie hangt bovendien af van de 
mogelijkee interferentie met andere draaggolven. 

2.2.22 Interferentie 

I nn de Radio Regulations van de International Telecommunications Union is 
interferentiee als volgt gedefinieerd: "the effect of unwanted energy due to one or 
aa combination of emissions, radiations or inductions upon reception in a 
radiocommunicationn system, manifested by any performance degradation, 
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misinterpretationn or loss of information which could be extracted in the absence 
off  such unwanted energy".4 

Inn het geval van interferentie als gevolg van 'emissions' krijgt de ontvanger te 
makenn met verschillende signalen die gelijktijdig op dezelfde, dan wel nabij 
gelegenn frequenties binnenkomen. Deze interferentie kan zo sterk zijn dat door 
dee toegebrachte schade de signalen onbruikbaar worden voor het overbrengen 
vann informatie. 

Interferentiee die veroorzaakt wordt door een of meer andere (ver)zenders kan 
overigenss optreden zowel in het geval dat van elkaar afwijkende signalen op 
dezee frequentie worden uitgezonden, als in het geval dat een identiek signaal 
wordtt uitgezonden vanuit meer dan een zender. Dit laatste kan namelijk 'fading' 
opleverenn waardoor het signaal door interferentie met hetzelfde maar licht 
vertraagdee signaal eveneens geschaad kan worden. 

Schadee is een rekbaar begrip. Voor bepaalde toepassingen is een kwalitatief 
hoogwaardig,, volledig interferentievrij signaal een noodzaak, voor andere 
toepassingenn geldt dit in mindere mate. De ITU heeft dan ook het begrip 
'harmfull  interference' in gebruik, waarvan de definitie luidt als volgt: 
"interferencee which endangers the juncüavng of a radionavigation service or of 
otherr safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts a 
radiocommunicationn service operating in accordance with the Radio 
Regulations".5 5 

2.33 Gebruikstechnieke n 

Frequentiess vormen de belangrijkste grondstof voor het eigenlijke gebruiksgoed: 
dee transmissiecapaciteit. In het bovenstaande zijn de natuurlijke eigenschappen 
vann de radiofrequenties besproken. Naast deze eigenschappen zijn de ge-
bruikstechniekenn bepalend voor de transmissiecapaciteit, aangezien deze de 
uiteindelijkee benuttingmogelijkheden van radiofrequenties uitmaken. Terwijl de 
natuurlijkee eigenschappen vastliggen, is er in de ontwikkeling van gebruiks-
techniekenn een aanzienlijke progressie waarneembaar. 

Inn het onderstaande wordt eerst besproken hoe informatie kan worden 
overgebrachtt met behulp van radiofrequenties. Vervolgens wordt nader 

Artikell S 1.166 Radio Regulations. 
Bepalingg 1003 Annex bij de Constitutie. Cursivering MLV. 
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ingegaann op capaciteit verhogende frequentie-planningstechnieken. Ten slotte 
wordtt aandacht besteed aan kanaakoewijzing en toegangstechnieken. Deze 
techniekenn verzorgen de toegang van signalen tot de beschikbare frequenties. 

2.3.11 Modulatie 

Hett gebruik van radiogolven voor het overbrengen van gegevens vereist enige 
ingreepp in het normale verloop van de golven. Deze ingreep heeft plaats door 
middell  van modulatie, waarmee de over te brengen informatie versleuteld wordt 
inn de radiogolven. De golven waarin de informatie versleuteld ligt, worden de 
draaggolvenn genoemd 

Doorr de versleuteling (zie het onderstaande) neemt de gemoduleerde draaggolf 
eenn bepaalde frequentieband in beslag. De totale spectrumruimte die een signaal 
nodigg heeft om te kunnen worden verzonden is de noodzakelijke bandbreedte. 
Dee KR kent hiervoor het begrip 'necessary bandwidth', dat wil zeggen de 
bandbreedtee nodig om de overdracht van de informatie te verzekeren. Deze 
bandbreedtee verschilt per type dienst en de daarvoor gebruikte techniek. 
Dienstenn die een relatief grote bandbreedte in beslag nemen zijn bijvoorbeeld 
televisiesignalenn en dan met name HDTV. De frequentieruimte ofwel 
bandbreedtee die het transport van een spraak- of datasignaal toelaat, wordt ook 
well  een kanaal genoemd. 

Dee modulatie kan verschillende aspecten van een golf aangrijpen: de amplitude 
(dee hoogte ofwel sterkte van de golf), de frequentie (trillingssnelheid) of de fase 
(hett verloop van de golfbeweging). Ter verduidelijking zijn in Figuur 2.2 twee 
basistechniekenn aangegeven: de zogenaamde frequentiemodulatie (FM) en de 
amplitudee modulatie (AM). Bij de frequentiemodulatie wordt het (m nullen en 
enenn weergegeven) signaal overgebracht door variaties in de trillingssnelheid. Bij 
amplitudee modulatie vindt variatie in de sterkte van de draaggolf plaats.6 

Dee informatie, die in de draaggolf versleuteld wordt, kan op verschillende 
manierenn worden aangeleverd voor versleuteling. Gegevens kunnen namelijk 
wordenn weergegeven door analoge (dat wil zeggen direct ofwel 1etterlijk, 

gerepresenteerde)) dan wel digitale (dat wil zeggen in nullen en enen gecodeerde) 
signalen. . 

InIn Dommering e.a. 1999, p. 66 e.v. worden de verschillende technieken voor 
modulatiee van analoge en digitale signalen nader besproken. 
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Figuurr  2.2 Modulatie 

Digitaliseringg van de te verzenden informatie ofwel het toepassen van digitale 
techniekenn voor radiocommunicatiediensten kan aanzienlijke efficièntie-
voordelenn opleveren. Codering van de te verzenden informatie maakt namelijk 
mogelijkk dat de informatie op verschillende manieren wordt bewerkt.7 Met 
behulpp van compressietechnieken kunnen digitale signalen op een zodanige 
manierr worden verstuurd dat een geringer beslag op de transmissiecapaciteit 
wordtt gelegd dan mogelijk bij het verzenden van analoge signalen. 

2.3.22 Frequentieplanning 

Mett betrekking tot spectrumgebruik zijn er drie gebruiksparameters te 
onderscheiden.. Deze drie gebruiksparameters zijn: frequentie, tijdstip en gebied. 
Indienn op hetzelfde tijdstip, binnen hetzelfde gebied, gebruik wordt gemaakt van 
eenzelfdee frequentie kan interferentie optreden. 

77 Een belangrijk voordeel van digitalisering is dat de gedigitaliseerde signalen minder 
vatbaarr zijn voor beschadiging tijdens de transmissie. Dit heeft echter niet direct 
gevolgenn voor de transmissie-efficiëntie. 
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Dee gebiedsparameter wordt bepaald door het bereik van de gebruikte 
frequentie-- Dit bereik is, zoals gezegd, onder andere afhankelijk van de 
propagatie-eigenschappenn van de gebruikte radiogolf, de plaatsing en vermogen 
vann de zender en de weers- en landschapsomstandigheden. 

Veell  communicatiediensten vallen of staan bij de mogelijkheid een groot gebied 
tee kunnen beslaan. Een eenvoudige oplossing hiervoor is een frequentie te 
selecterenn met een verdragend vermogen. Dit is de optie die in het verleden 
veelall  gevolgd is, met als resultaat een ernstig congestieprobleem in de lagere 
frequentiebanden.. Daarnaast brengt interferentierisico bij deze frequenties 
problemenn met zich mee ten aanzien van de gebruiksefficiëntie. 

Terr voorkoming van interferentie is het, zoals gezegd, raadzaam in geografisch 
overlappendee gebieden niet op hetzelfde moment dezelfde frequentie te 
gebruikenn voor verschillende signalen. Dit heeft als consequentie dat 
verdragendee frequenties voor een groot gebied het gebruik van deze frequenties 
monopoliseren.. Voor intensief verkeer zouden dientengevolge vele frequenties 
moetenn worden gereserveerd hetgeen wegens de optredende congestie 
nauwelijkss haalbaar is. 

Eenn oplossing voor het voornoemde probleem is frequenties te gebruiken die 
zichh in hoger gelegen delen van het spectrum bevinden. Het op het eerste 
gezichtt nadelige kleinere bereik van deze frequenties wordt ten goede gekeerd 
mett behulp van de zogenaamde netwerkplanning waarmee een groot gebied 
efficiëntt bediend kan worden van telecommunicatiediensten. Netwerkplanning 
benutt de mogelijkheid om frequenties, die in eenzelfde geografisch gebied 
interferentiee opleveren, in te zetten in afzonderlijke geografische gebieden, 
waardoorr gelijktijdig gebruik geen problemen meer kan opleveren. Deze op het 
oogg eenvoudige oplossing - reeds in de jaren 1947 bedacht door de laboratoria 
vann Bell Telephone8 - kan via ver doorgevoerde netwerkplanning tot een zeer 
efficiëntt gebruik van frequenties leiden. 

Elkee frequentie, of liever gezegd elke bundel van frequenties (een cluster), heeft 
eenn toepassingsgebied (een cel) dat grenst aan toepassingsgebieden van andere 
(clusterss van) frequenties. De bundels van frequenties worden zodanig 
toegewezenn aan de cellen dat binnen een cel elkaar niet storende frequenties 
wordenn gebruikt voor signaalverzending. Hoe groter de verwachte benodigde 
transmissiecapaciteit,, des te groter het aantal frequenties per cel. Een aantal 

E/ektuur,E/ektuur, Elektronica & Computertechniek, 'Mobiele Communicatie', maart 1997, nr. 
4 0 1 ,, p. 32-37. 
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toepassingsgebieden,, ofwel cellen, verder kan een frequentie opnieuw ingezet 
wordenn zonder dat er een risico op interferentie ontstaat (in Figuur 2.3 
weergegevenn door de meervoudige inzet van dezelfde clusters). Cellen met niet 
interfererendee frequenties vormen zodoende een buffer tussen cellen met wel 
interfererendee radiogolven. Dit hergebruik van frequenties maakt dat met 
behulpp van slechts een gering aantal frequenties een groot gebied bediend kan 
worden.9 9 

Figuurr  2.3 Netwerkplanning 

Bijj  het opbouwen van het netwerk wordt een vaste structuur gebruikt, zodat het 
patroonn van vaste clusters met niet-interfererende frequenties zich steeds 
herhaalt.. Door consequente planning kan met deze techniek met behulp van een 
beperktt aantal frequenties een groot gebied worden omspannen waarbinnen veel 
meerr gelijktijdige gegevensuitwisseling mogelijk is dan wanneer elk signaal het 
gehelee gebied had bereikt en daardoor slechts bruikbaar was voor een enkel 
signaall  op hetzelfde moment in de tijd. 

Inn de praktijk vergt het opstellen van een netwerkplanning een bedekkinganalyse, een 
capaciteitsbepaling,, een interferentieanalyse en de frequentietoewijzing aan de cellen. 
Geschieddee deze planning eerst handmatig, nu worden hier computermodellen voor 
ingezet.. Boot e.a. 1990, p. 553. 
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Hoee kleiner de cel in een netwerk des te groter de capaciteit van het gehele 
systeem,, aangezien meer cellen, met in totaal een groter aantal kanalen, 
eenzelfdee gebied kunnen bedienen. Anders gezegd, door de geringere celgrootte 
kunnenn de kanalen vaker hergebruikt worden. Een vereiste hiervoor is dat bij de 
snelleree opeenvolging van cellen de interferentie tussen gelijksoortige cellen 
acceptabell  blijft . Hierdoor zijn golven met een beperkt draagvermogen 
uitermatee bruikbaar in een microcellulair systeem. 

Netwerkstructurenn worden voornamelijk ingezet ten behoeve van mobiele-
telecommunicatiediensten.. GSM (Global System for Mobile Communications) 
netwerkenn benutten frequenties in het 900 MHz gebied, terwijl DCS 1800 
(Digitall  Communication System) netwerken de beschikking hebben over 1800 
MHzz frequenties hetgeen een netwerk met kleinere cellen en daardoor een 
groteree capaciteit mogelijk maakt. 

2.3.33 Kanaaltoewijzing 

Dee gebruiker heeft voor het verzenden van informatie transmissiecapaciteit 
nodig.. Daartoe is een eerste vereiste de toegang tot een frequentie waarover de 
signalenn getransporteerd kunnen worden. De toegang tot frequenties kan op 
verschillendee manieren worden geregeld. Toegangsmethoden kunnen worden 
ingedeeldd in statische en dynamische methoden. Statische toewijzing betekent 
datt aan een gebruiker een vaste frequentie wordt toebedeeld. Dynamische 
methodenn verdelen de transmissiecapaciteit naar behoefte. De daadwerkelijke 
verdelingg van transmissiecapaciteit geschiedt met behulp van verschillende 
toegangstechniekenn die in de volgende paragraaf worden besproken. Eerst 
wordtt echter ingegaan op het onderscheid tussen dynamische en statische 
toewijzing. . 

Terr verduidelijking het volgende voorbeeld. In een taxicommunicatiesysteem 
krijgtt in het geval van statische toewijzing elke auto zijn eigen kanaal toegewezen 
datt permanent tot zijn beschikking staat. In een situatie waarbij dvnamische 
toewijzingg wordt gehanteerd, krijgt een auto pas toegang tot een (vrij) kanaal 
zodraa de capaciteit nodig is. Hiermee kan het aantal kanalen - afhankelijk van de 
situatiee - worden beperkt tot een aantal kleiner dan het aantal auto's. 

Opgemerktt is reeds dat spectrumgebruik drie gebruiksparameters kent: 
frequentie,, tijd en gebied De frequentieparameter geeft aan welke frequentie in 
beslagg wordt genomen door een gebruiker. De tijdsparameter geeft de duur aan 
datt een gebruiker een frequentie in beslag houdt. Dit in beslag nemen wordt bij 
statischee toewijzing gegoten in de vorm van een exclusief gebruiksrecht voor 
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eenn bepaalde tijdsperiode ten aanzien van bepaalde vaste frequenties (waarbij 
hett mogelijk is dat dit bijvoorbeeld voor halve dagdelen geschiedt). Door 
toekenningg van een dergelijk recht wordt gebruik door anderen in principe 
uitgesloten.. Zodra kanalen vrijelijk tussen gebruikers worden verdeeld, zonder 
datt sprake is van vaste rechten op specifieke kanalen, wordt hier gesproken van 
dynamischee toewijzing. 

Statischee toewijzing kan met zich meebrengen dat de transmissiecapaciteit die 
mett de toegewezen frequenties ter beschikking komt, niet daadwerkelijk wordt 
benutt door de rechthebbende. Leegstand'van frequenties is een reëel risico dat 
vastt zit aan exclusieve toewijzing. Dit risico moet echter worden afgewogen 
tegenn het voordeel voor de gebruiker dat transmissiecapaciteit op elk gewenst 
momentt beschikbaar is. Er bestaan verschillende mogelijkheden die tegemoet 
komenn aan dit probleem door de toegang tot transmissiecapaciteit min of meer 
zekerr te stellen terwijl toch exclusieve toewijzing vermeden wordt. 

Trunkingg is een dergelijke methode. Verschillende gebruikers maken hierbij 
gebruikk van een bundel (trunk) van frequenties. Een centrale besturingseenheid 
wijstt uit deze bundel aan een gebruiker die transmissiecapaciteit opvraagt, een 
vrijj  kanaal toe.10 Dit is efficiënter dan voor elke gebruiker een kanaal open te 
latenn staan voor eventueel gebruik. Het wordt hierbij mogelijk een kleiner aantal 
kanalenn in te zetten dan het aantal gebruikers. Door toewijzing naar behoefte 
wordtt bovendien voor afzonderlijke gebruikers de potentieel beschikbare 
capaciteitt vergroot. 

Eenn overeenkomstige techniek vindt zijn toepassing in netwerkplanning. Door 
dynamischee kanaaltoewijzing wordt het toewijzen van vaste frequenties aan 
cellenn overbodig. Een terminal van een gebruiker die transmissiecapaciteit 
opvraagt,, kiest zelf de frequentie met de minste interferentie. Hierdoor ontstaat 
eenn flexibel systeem dat zich zelf aanpast aan de wisselende transmissie-
capaciteitsbehoeftenn binnen een cel. 

Hett elimineren van vaste toewijzing aan ofwel een cel ofwel een gebruiker 
sorteertt eenzelfde effect, namelijk het vermijden van leegstand van frequenties 
terwijll  tegelijkertijd het risico van transmissiecapaciteitstekorten wordt verkleind. 

1 00 Linnartz 1991, p. 28 noemt dit 'dynamische verkeersbeheersing' in tegenstelling tot 
statischh management van de transmissie-infrastructuur. 
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2.3.44 Toegangstechnieken 

Flexibiliseringg van spectrumgebruik door dynamische toewijzing vereist 
bepaaldee technieken om de toewijzing en daarmee de toegang te reguleren. 
Frequencyy Division Multiple Access (FDMA) is een dergelijke techniek. De 
gebruikerr die zich bij het systeem 'aanmeldt' ter verkrijging van transmissie-
capaciteit,, ofwel voor het tot stand brengen van een verbinding, krijgt uit de 
beschikbare,, vrije kanalen een zend- en een ontvangstkanaal toegewezen voor 
dee duur van de verbinding. De gebruiker claimt de frequentie derhalve voor de 
gehelee duur van de verbinding waarna de frequentie weer beschikbaar komt 
voorr andere gebruikers. 

Hett zal duidelijk zijn dat minimalisering van de tijd dat beslag wordt gelegd op 
eenn frequentie, meer mogelijkheden doet ontstaan voor toegang door andere 
gebruikers.. Het openstellen van een frequentie voor de gehele periode waarin 
transmissiee zou kunnen plaatsvinden, ofwel de duur van de verbinding, legt een 
groterr beslag op de capaciteit dan het toewijzen voor slechts de duur van 
daadwerkelijkee transmissie. Het streven is daarom naar rninimalisering van de 
discrepantiee tussen de duur van liet beslag' op een frequentie - voortvloeiend 
uitt exclusieve toewijzing voor een bepaalde tijdsperiode - en de duur van het 
daadwerkelijkk gebruik daarvan. 

Eenn techniek die hierop inspringt is de Time Division Multiple Access (TDMA) 
techniek.. De techniek verdeelt de tijd in tijdsleuven ofwel slots, met een 
repeterendd patroon, zodat elke tijdsleuf zich met vaste tussenpozen herhaalt. 
Elkee gebruiker die zich aanmeldt voor transmissiecapaciteit krijgt een vaste 
tijdsleuff  toegewezen. Tijdens deze tijdsleuf komt de gehele beschikbare 
frequentieruimtee ter beschikking van de betreffende gebruiker. Door de 
regelmatigee opeenvolging van de 'slots' komen beurtelings de verschillende 
gebruikerss aan bod voor transmissie. Zodra de verbinding is beëindigd komt de 
toegewezenn 'slot' beschikbaar voor een nieuwe Verbinding'. 

Codee Division Multiple Access (CDMA) is een derde toegangstechniek. Door 
vermenigvuldigingg met een code wordt het signaal omgezet in een signaal dat 
eenn veel groter beslag legt op de spectnimruimte dan het oorspronkelijke 
signaal.. Anders gezegd het gecodeerde signaal neemt een grotere bandbreedte in 
beslag,, zodat het oorspronkelijke signaal als het ware verspreid over een breed 
spectrumgebiedd wordt verzonden. Na ontvangst wordt het signaal door een 
omgekeerdee vermenigvuldigingsprocedure teruggebracht tot het oorspronkelijke 
signaal. . 
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Doorr de spreidingstechniek wordt het signaal minder gevoelig voor ruis en 
vermengingg met andere signalen. Hierdoor is het mogelijk meerdere signalen 
gelijktijdigg over dezelfde frequenties te verzenden. In plaats van het reduceren 
vann exclusieve toewijzing tot tijdelijke kanalen of korte tijdsperioden wordt bij 
dezee techniek derhalve de exclusieve kanaaltoewijzing geheel losgelaten. 

2.44 Spectrumgebruik 

Radiogolvenn kunnen voor een scala aan toepassingen worden gebruikt. Op basis 
vann de Radio Regulations van de ITU kunnen de radiodiensten worden 
ingedeeldd in de volgende drie categorieën: 

•• communicatiediensten 
•• determinatiediensten 
•• speciale diensten 

Dee onderverdeling op basis van deze drie categorieën wordt getoond in Figuur 
2.4. . 
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Figuurr  2.4 Radiodiensten11 

111 Bron: Bliek 1991, p. 163. 
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Eenn speciale categorie communicatiediensten zijn de satellietdiensten. Deze 
dienstenn omvatten zowel telecommunicatiediensten, vast en mobiel, als 
omroepdiensten.. De tdecominunicatiediensten via satellieten zullen naar 
verwachtingg in de nabije toekomst een sterke ontwikkeling doormaken. Deze 
categoriee wordt daarom apart besproken in onderstaande paragraaf. De 
technischee aspecten van de eveneens snel groeiende aardse, landmobiele 
telecommunicatiedienstenn die fungeren op basis van netwerkstructuren, zijn in 
hett voorgaande al uitgebreid aan bod gekomen. 

2.4 .11 Satel l ieten 

Terwijll het aardse gebruik van radiogolven golven benut die zich binnen de 
atmosfeerr langs het aardoppervlak voortplanten, gebruikt satelHetcommunicatie 
radiogolvenn die tot buiten de atmosfeer worden gestuurd. De radiogolven voor 
satelliettoepassingenn worden gebruikt voor het opstralen van gegevens naar een 
satelliett die dit signaal vervolgens naar een andere plek op aarde stuurt. De 
satellietenn moeten hiervoor op bereikbare en identificeerbare plaatsen staan in 
dee ruimte. Een voor de hand liggende oplossing hiervoor is het gebruik van de 
zogenaamdee geostationaire baan. Een voorwerp in deze baan behoudt een vaste 
positiee ten opzichte van het aardoppervlak. Deze baan bevindt zich op 36.000 
kmm van het aardoppervlak, boven de evenaar. 

Plaatsingg van een satelliet in de geostationaire baan op 36.000 km boven de 
evenaarr betekent dat de satelliet (GEO) in een vaste plaats ten opzichte van de 
aardee blijft staan. Satellieten in andere banen bewegen ten opzichte van het 
aardoppervlak.. Deze niet-geostationaire satellieten kunnen worden onder
verdeeldd in Low Earth Orbit satellieten (ofwel LEOs) - geplaatst op 700 km tot 
15000 km van het aardoppervlak - en Medium Earth Orbit satellieten - geplaatst 
inn banen op 10.000 km van de aarde.12 De LEO-satellieten zijn vervolgens 
onderr te verdelen in little LEOs - voor datadiensten, gebruik makend van 
frequentiess onder de 1 GHz - en big LEOs - voor spraak en data, gebruik 
makendd van frequenties boven de 1 GHz. Als laatste kunnen de quasi-
geostationairee satellietsystemen worden genoemd. De hiervoor gebruikte 
satellietenn maken elliptische banen terwijl zij nagenoeg stilstaan ten opzichte van 
hett aardoppervlak. 

Doordatt niet-geostationaire satellieten bewegen ten opzichte van de aarde, zijn 
err aanzienlijk meer satellieten nodig om blijvende dekking te realiseren vanaf of 
vanuitt een bepaald punt op aarde dan het geval is bij geostationaire satellieten. 

Busropann & Essers 1994 bespreken de mogelijkheden van deze satellieten. 
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Omm een blijvende verbinding te verzorgen zijn elkaar opvolgende satellieten 
nodig.. Zodra een bepaalde satelliet buiten bereik draait, moet een volgende 
satelliett binnen bereik komen om de verbinding over te nemen. Hoe lager de 
gebruiktee banen, des te meer satellieten er nodig zijn. De satellieten verdwijnen 
dann immers sneller 'uit beeld' vanaf een vast punt op aarde. Het voordeel van de 
plaatsingg van satellieten in lagere banen is dat de vertraging van het verzonden 
signaall geringer wordt door de kortere af te leggen afstand13 

Terr illustratie kunnen de volgende gegevens worden vermeld. Bij geostationaire 
satellietenn is in principe een constellatie van drie satellieten voldoende om 
wereldwijdee dekking te realiseren. ICO, een project van INMARSAT, is een 
MEO-systeemm op meer dan 10.000 kmm hoogte, met 10 satellieten. Het LEO-
systeemm Iridium - gelanceerd door het Amerikaanse Motorola - maakt gebruik 
vann 66 satellieten op een hoogte van 780 km. Een ander LEO-systeem op 
vergelijkbaree hoogte (ongeveer 700 km) is Teledesic - een initiatief van Bül 
Gatess (Microsoft) en Craig McCaw (McCaw Cellular Communications) -
geplandd op basis van maar liefst 840 satellieten. Gecombineerde systemen met 
zowell mobiele als geostationaire satellieten zijn overigens eveneens in 
ontwikkeling.14 4 

Eenn reden om satellietcommunicatie af te zonderen van 'gewone' draadloze 
communicatiee is dat satellietgebruik extra complicaties met zich mee brengt. 
Buitenn het feit dat frequenties moeten worden gereserveerd, is voor de 
satellietenn een plaats nodig in een van de satellietbanen. Met de voortschrijdende 
techniekk is steeds efficiënter gebruik mogelijk van baanplaatsen. Desalniettemin 
iss de eindigheid van de voorraad satellietplaatsen in de geostationaire baan bij de 
huidigee stand van de techniek vergelijkbaar met de begrensdheid van het aantal 
voorr communicatie bruikbare frequenties. 

2.4.22 Nederlands gebruik 

Hett gebruik van radiogolven omvat onder andere draadloze telefonie, draadloze 
telegrafie,, draadloze omroep, draadloze communicatie ten behoeve van de 
scheepvaart,, defensie, politie, ambulances en brandweer. Ook echter de 
afstandsbedieningg van bijvoorbeeld garagedeuren en speelgoed maakt gebruik 

1 33 Zie voor de technische aspecten van satellietcommunicatie De Jong e.a. 1997, p. 164 

e.v. . 
1 44 CommunicationsWeek International, 'New hybrid systems aim to compete with 

Teledesic',, 30 juni 1997, p. 6. 
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vann etherfrequenties. Al deze toepassingen zijn ten behoeve van het nationale 
frequentiebeleidd ingedeeld in vier groepen:15 

•• zakelijk 
•• omroep 
•• publiek 
•• divers 

Uitt de voorgaande paragrafen blijkt dat een dienst, geleverd met behulp van 
draadlozee transmissie, belang heeft bij de beschikbaarheid van daarvoor 
geëigendd spectrum. Er geldt dan ook dat nagenoeg elk soort dienst een preferent 
spectrumgebiedd kent. Diensten kunnen dientengevolge niet lukraak in het 
spectrumm worden geplaatst. Hieronder is de indeling afgebeeld van de vier 
basiscategorieënn gebruikstoepassingen in Nederland. 

111 0 2 D 3 D4[ ! zakelijk gebniik. 2: omroep, 3: vitale overheidstaken; 4: divers gebruik 

Figuurr  2.5 Frequentieverdeling naar  hoofdcategorie 16 6 

Inn hoofdstuk 7 wordt op deze indeling teruggekomen. 
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Vann oudsher zijn veel diensten in de laagste regionen van het radiospectrum 
geplaatstt vanwege de gunstige propagatie-eigenschappen van deze frequenties, 
hetgeenn een enorme druk op dit deel van het spectrum heeft veroorzaakt. 
Nieuwee diensten en ook uitbreiding van oude diensten vergroten de vraag naar 
transmissiecapaciteitt en daarmee naar geschikte frequenties. Aan de meest 
optimalee indeling staat echter meer dan eens de historisch gegroeide indeling in 
dee weg. Dit maakt herverdeling van spectrum soms onvermijdelijk. 

2.55 Grenzen aan spectrumgebrui k 

Hett gebruik van het spectrum kent bepaalde beperkingen. Voor een deel vloeit 
ditt voort uit de begrensde voorradigheid van geschikte frequenties, voor een 
deell uit de stand van de techniek die van deze voorraad gebruik maakt. 

2.5.11 Fysisch begrensde voorradigheid 

Hett spectrum is te beschouwen als een natuurlijke hulpbron. De natuur heeft 
aann deze hulpbron grenzen opgelegd in die zin dat de voorraad bruikbare 
frequentiess begrensd is. fysische begrensdheid van de voorraad betekent dat er 
eenn gegeven voorraad van het goed aanwezig is die niet door investeringen, 
natuurlijkee groei of anderszins is uit te breiden. 

Dezee fysische begrensdheid hoeft niet een onwrikbare grens op te leveren voor 
hett gebruik. De grenzen die de begrensdheid van de voorraad oplegt aan de 
benutting,, hangt namelijk af van de stand van de techniek. De ontwikkeling van 
nieuwee technieken kan deze grenzen oprekken. Terwijl de aanwezige voorraad 
vann het goed dus niet is uit te breiden, kan de transmissiecapaciteit die met 
behulpp van de aanwezige voorraad wordt geleverd, door de ontwikkeling van 
nieuwee technieken worden vergroot. 

Hett schept dan ook duidelijkheid een strikt onderscheid te maken tussen 
enerzijdss het goed 'frequenties' en anderzijds de daarmee te leveren 
transmissiecapaciteit.. Terwijl het eerste goed gebonden is aan een door de 
natuurr opgelegde grens aan de voorradigheid, kent het tweede goed, 
transmissiecapaciteit,, mogelijkheden rot uitbreiding, mits geïnvesteerd wordt in 
dee daarvoor benodigde technologische ontwikkelingen. 

166 Bron: RDR Frequentiebandoverzicht (FBO) - concept - 1999, annex V. 
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Mett betrekking tot satellietgebruik speelt hiernaast de fysische begrensdheid van 
hett 'medium* waarin zij geplaatst worden, namelijk één van de daarvoor 
geschiktee banen rond de aarde. Deze banen hebben ieder een technisch 
onuitbreidbaree fysieke omvang. Evenzo geldt voor het aantal banen dat geschikt 
iss voor satellietcommunicatie dat hiervoor uiteindelijk ook een door de natuur 
opgelegdee grens bestaat. De gebruiksgrenzen zijn echter net als bij het spectrum 
oprekbaar,, bijvoorbeeld door plaatsing van satellieten met een grotere capaciteit. 

hulpbro nn transmissie-infrastructuu r 

frequenties s 

satellietbanen n 

satellieten n 

kabel l 

fysisc hh begrensd e voorraa d 

ja a 

ja a 

nee e 

nee e 

Tabell 22 Fysische voorradigheid 

Geleidee transmissie loopt niet tegen dezelfde grenzen aan. Met betrekking tot de 
kabelinfrastructuurr is de capaciteit van de kabels een technische relevante 
beperking.177 Kabels zijn echter geen fysisch begrensde hulpbronnen. 'Schaarste' 
kann worden verminderd door ofwel een extra (identieke) kabel ernaast te leggen 
ofwell een kabel met een grotere capaciteit te gaan gebruiken. Deze beperkingen 
vallenn dus niet onder de definitie van fysische schaarste zoals hierboven 
gegeven.. De technische grens is een tijdelijke. In Tabel 2.2 wordt een overzicht 
gegevenn van het voorgaande. 

2.5.22 Technische gebruiksmogelijkheden 

Hedenn ten dage wordt bij het gebruik van het frequentiespectrum - in ieder 
gevall in afzonderlijke delen hiervan - aangelopen tegen de grenzen van de 
gebruiksmogelijkheden.. Technologische ontwikkeling kan, zoals gezegd, voor 
enigee verlichting zorgen. Hierbij moet gedacht worden aan: 1) intensiever 
gebruikk van de frequenties; 2) geringer frequentiebeslag door de toepassingen; 3) 
hett benutten van relatief onontgonnen spectrumgebieden. 

Dee kabelinfrastructuur maakt daarnaast gebruik van het in principe fysisch begrensde 
goedd 'de aarde'. Voordat echter tegen de gebruikslimiet van dit goed wordt 
aangelopenn kunnen er nog heel wat kabels de grond in (of door de lucht gespannen 
worden). . 
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Dee technische ontwikkeling biedt derhalve uitzicht op een steeds efficiëntere 
benuttingg van het spectrum. Een eenvoudige vergelijking is een stuk grond dat 
intensieverr benut kan worden door er een flatgebouw in plaats van een villa op 
tee bouwen. De voortschrijdende techniek is in staat steeds meer woningen te 
plaatsenn op hetzelfde stukje grond. De fysische begrensdheid van de 
grondvoorraadd brengt met zich mee dat het stuk grond zelf niet fysiek kan 
wordenn vergroot. De techniek verlegt alleen de grenzen van de gebruiks
mogelijkhedenn ervan. 

Efficiëntiewinstenn zijn te behalen voor elk van de drie gebruiksparameters. 
Allereerstt geldt ten aanzien van de frequentieparameter dat de voor een dienst 
benodigdee frequentieband kan worden verkleind door benutting van digitale 
technieken.. Ten aanzien van de tijdsparameter geldt dat de tijd dat beslag wordt 
gelegdd op frequenties verkort kan worden door toewijzings- en toegangs
technieken.. Ten slotte geldt ten aanzien van de gebiedsparameter dat het gebied 
waarbinnenn een frequentie wordt gebruikt verkleind kan worden met behulp van 
frequentieplanningstechnieken. . 

Diversee mogelijkheden zijn derhalve voorhanden. Wellicht ten overvloede 
wordtt echter opgemerkt dat naast de ontwikkeling van nieuwe technieken, de 
daadwerkelijkee implementatie van reeds bestaande en capaciteitsbesparende 
techniekenn geboden is, om van deze efficiëntiewinsten te kunnen profiteren. 

2.66 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk zijn de technische aspecten besproken van de radiogolven. De 
radiogolvenn vormen een deelgebied van het elektromagnetisch spectrum. 
Doordatt de eigenschappen van de radiogolven afhankelijk zijn van hun 
golflengtenn zijn radiogolven op verschillende wijzen inzetbaar. 

Dee voornaamste conclusie is derhalve dat er deelgebieden van het 
radiospectrumm zijn waaruit de frequenties van uit het oogpunt van de gebruikers 
niett onderling uitwisselbaar zijn. De afbakening van deze deelgebieden van het 
radiospectrumm geschiedt dus op basis van de (gepercipieerde) gebruiks
mogelijkheden. . 

Aangezienn de gebruiksmogelijkheden afhankelijk zijn van de beschikbare 
technologieënn veroorzaken ontwikkelingen in deze technologieën ver
schuivingenn van de grenzen tussen deelgebieden en van de verhoudingen tussen 
vraagg en aanbod binnen de verschillende deelgebieden. 
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3.. Economisch e aspecte n 

3.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk worden de economische aspecten van het goed liet spectrum' 
besproken.11 Aanknopingspunt hiervoor is de verhouding tussen vraag en 
aanbodd van spectrum. De ontmoeting van vraag en aanbod creëert normaliter 
eenn markt. Een markt bestaat waar transacties tussen potentiële vragers en 
potentiëlee aanbieders kunnen plaatsvinden, met behulp van geld dan wel ruil.2 

Indienn er geen prijsmechanisme dan wel geen mogelijkheid tot ruil aanwezig is, 
wordtt het samenspel tussen vraag- en aanbodkrachten in dit hoofdstuk niet als 
volwaardigee markt maar als potentiële markt gezien. 

Dee aanpak in dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst worden de basisprincipes van 
dee verhouding tussen vraag en aanbod en het overheidsingrijpen daarin 
besproken.. Vervolgens wordt nader ingegaan op specifieke aspecten van de 
spectrummarkt.. In aansluiting daarop worden de vorm en de consequenties 
besprokenn van het overheidsingrijpen in de markt voor spectrum en de 
voornaamstee problemen die uit dit ingrijpen voortvloeien. Met name de functie 
vann het prijsmechanisme krijgt in deze bespreking de aandacht. Ten slotte 
wordenn de twee verdeelmomenten besproken: de initiële uitgifte van 
gebruiksrechtenn (en de verschillende verdeelmechanismen daarvoor) en de 
herverdelingg op de secundaire markt. Met name de implicaties van de overgang 
doorr de recente beleidswijzigingen krijgen daarbij de aandacht. 

Dee verschillende economische basisbegrippen zoals gebruikt in dit en de volgende 
hoofdstukkenn zijn onder andere terug te vinden in Bannock, Baxter & Davis 1992, Van 
denn Doel & Van Velthoven 1990 en Schram, Verbon & Van Winden 1997. Daarnaast 
geeftt het boek van Posner 1992 een voor niet-economen goed toegankelijke 
introductiee in de economische basisbegrippen. 
Bannock,, Baxter & Davis 1992, p. 273. 
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3.22 Markte n en de overhei d 

Eenn maikt wordt opgebouwd uit vraag en aanbod. Naast vraag en aanbod 
spelenn de aanwezige instituties op een markt een bepalende rol. Instituties zijn 
dee regels die het economisch gedrag sturen en beheersen.3 Bij de bespreking van 
dee spectiuinmarkt(en) wordt uitgebreid teruggekomen op de invloed van de 
reguleringg op het economisch gedrag. 

Belangrijkee stappen in de bespreking van vraag- en aanbodkrachten zijn de 
afbakeningg van de relevante markt - waarop de vraag- en aanbodkrachten 
spelenn - en de definiëring van het goed waarvoor deze krachten gelden. 
Allereerstt wordt in deze paragraaf echter kort de theorie ten aanzien van 
marktenn en overheidsingrijpen aangestipt. Dit levert een kader op voor de 
besprekingg van de juridische werkelijkheid. 

Dee economische basistheorie gaat uit van bepaalde veronderstellingen om een 
helderr denkkader te kunnen neerzetten. De theorie verfijnt zich door de 
uitzonderingenn van deze situatie te bestuderen. Vanuit een normatieve 
invalshoekk kan daarbij de gepastheid worden geanalyseerd van de maatregelen 
diee de overheid neemt om bepaalde doelstellingen te bereiken.4 In deze studie 
blijftt het bij een schets van de basistheorie op dat vlak. Op meerdere punten 
verdientt het beleid een meer diepgaande beschouwing waarvoor hier helaas de 
ruimtee ontbreekt. 

3 .2 .11 Schaarste en verdel ing 

Dee economische wetenschap houdt zich bezig met de bestudering van het 
menselijkk gedrag als een relatie tussen doeleinden en schaarse, alternatief 
aanwendbaree middelen.5 Schaarste is daarbij een begrip dat onderscheiden moet 
wordenn van het begrip schaarste zoals dit in het dagelijks spraakgebruik wordt 
gehanteerd.. Economische schaarste is te omschrijven als een situatie waarin de 
vraagg naar een goed het aanbod overtreft indien een nulprijs zou gelden.6 Dat 
will zeggen, in de denkbeeldige situatie waarin het goed niets kost en dus ook 
nietss kan opbrengen voor de aanbieder, is de vraag naar dit goed groter dan het 

Schotterr 1997, p. 6. 

Ziee Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 14 die de positieve tegenover de 
normatievee invalshoek bespreken. 
Definitiee van Robbins zoals aangehaald in Van den Doel & Van Velthoven 1990, p. 12. 
Hierbijj wordt verondersteld dat strategisch gedrag van marktpartijen achterwege blijft. 
Inn de paragraaf over marktmacht wordt de strategische beperking van het aanbod 
besproken. . 
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aanbodd Indien vanuit een dergelijke situatie vrij spel wordt gegeven aan de 
marktkrachtenn zal zich een prijs ontwikkelen die hoger ligt dan het nulniveau. 
Eenn dergelijke prijsvorming is nodig om de vraag af te remmen en het aanbod te 
stimuleren.. Marktevenwicht is bereikt zodra vraag en aanbod eenzelfde omvang 
hebben. . 

Inn het geval van een economisch niet-schaars goed overtreft bij een nulprijs het 
aanbodd de vraag. Het aanbod kan in die situatie aan alle vraag voldoen. Er is 
derhalvee geen reden voor het tot stand komen van een prijs hoger dan de 
nulprijs,, aangezien er geen prijsvorming nodig is om het gebruik te 
rantsoeneren.. Dit is een vrij uitzonderlijke situatie. Met de bovengegeven 
definitiee zal het duidelijk zijn dat de nagenoeg alle goederen economisch schaars 
zijnn te noemen. Zo ook spectrum (althans bepaalde deelgebieden daarvan): 
"Spectrumm is scarce in the sense that there is not enough of it to give all 
potentiall users all they want at a zero price."7 

Hett is uiteindelijk de interferentie die spectrum schaars maakt.8 Zonder rekening 
tee houden met interferentie - of voorzover nieuwe technieken interferentie geen 
irrelevantee factor maken9 - en voorzover niet tegen andere gebruiksbeperkende 
factorenn wordt aangelopen, is immers in principe oneindige, simultane inzet van 
hett spectrum mogelijk. Het is derhalve de hoeveelheid bruikbare 
transmissiecapaciteit,, gegenereerd door de inzet van radiofrequenties, die 
schaarss is. 

Voorr alle economisch schaarse goederen geldt dat het aanbod beperkingen 
oplegtt aan de gebruikers. Economische schaarste geeft derhalve een 
keuzeprobleemm aan: aanwending voor een bepaalde toepassing beperkt de 
mogelijkhedenn voor alternatieve aanwendingen.10 Anders gezegd, economische 
schaarstee leidt tot de behoefte aan, dan wel noodzaak van, verdeling. De 
uitkomstt van deze verdeling kan worden beoordeeld aan de hand van twee 
(typen)) criteria: efficiëntie en rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is een politiek 
bepaaldee grootheid - de in dat kader vastgestelde criteria worden hier als 
gegevenn beschouwd Efficiëntie is een begrip dat in het onderstaande verder 
wordtt uitgewerkt. 

77 Aitken 1994, p. 687. 
88 De Vany e.a. 1969, p. 1504. 
99 In de literatuur is wel geopperd dat spread spectrum technieken het huidige 

reguleringskaderr ingrijpend kunnen veranderen. Zie onder andere Noam 1997. 
1 00 Van den Doel & Van Velthoven 1990, p. 14. 
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3.2.22 Efficiëntie en het prijsmechanisme 

Efficiëntiee geeft de staat van een economie aan waarin het niet mogelijk is een 
economischee actor beter af te doen zijn, zonder een andere actor daarmee 
minderr goed af te laten zijn.11 Dit concept is gebaseerd op twee subtypen 
efficiëntie:: technische efficiëntie en allocatieve efficiëntie.12 Technische 
efficiëntiee vereist dat de 'output' van de economie wordt geproduceerd tegen de 
laagstt mogelijke kosten (ofwel met de geringste inbreng van middelen). De 
producentt die in beginsel tegen de laagste kosten kan produceren zou daartoe 
alss eerste productiefactoren tot zijn beschikking moeten krijgen. Allocatieve 
efficiëntiee geeft aan dat de beschikbare middelen optimaal verdeeld zijn over de 
verschillendee aanwendingsmogelijkheden.13 Allocatie wordt hier overigens 
gebruiktt in een betekenis die niet overeenkomt met de allocatie als stap in de 
spectrumverdeling. . 

Gegevenn de definitie van efficiëntie zijn voor een optimale verdeling de 
voorkeurenn van de economische actoren bepalend Deze (consumenten) 
voorkeurenn worden aan de producenten doorgegeven via het prijsmechanisme. 
Dee functie van het prijsmechanisme is derhalve dat het aan producenten 
signalenn geeft over de opbrengsten van goederen en daarmee aangeeft met 
welkee goederen geld is te verdienen. Het stuurt dus de investeringsbeslissingen 
vann producenten en daarmee de inzet van productiemiddelen.14 "By a proces of 
voluntaryy exchange, resources are shifted to those uses in which the value to 
consumers,, as measured by their willingness to pay, is highest. When resources 
aree being used where their value is highest, we may say that they are being 
employedd efficiently."15 

Hett bovenstaande levert een criterium op voor de verdeling van schaarse 
goederen.. In principe kan worden gesteld dat de economie ermee gebaat is de 
goederenn te doen toekomen aan de meest efficiënte producent. Het probleem is 

1 11 Dit heet ook wel Pareto-efficiëntie. Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 305. 
1 22 Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 306. Bannock, Baxter & Davis 1992, p. 

127. . 

Dee twee voorwaarden voor een efficiënte allocatie zijn: de marginale subjectieve 
substitutievoetenn zijn voor alle individuen gelijk en zijn tevens gelijk aan de marginale 
transformatievoet.. Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 305 e.v. 
Hett prijsmechanisme is vervolgens ook een middel om het geproduceerde aanbod te 
verdelenn over consumenten. De geproduceerde goederen worden door de prijsstelling 
verdeeldd onder de vragende consumenten die immers door de prijzen in staat zijn 
keuzenn te maken tussen de verschillende goederen. Bannock, Baxter & Davis 1992, p. 
338. . 

1 55 Posner 1992, p. 11 . 
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vervolgenss hoe deze producent te identificeren. Een mogelijkheid is de 
verdelingg te laten sturen door het kenmerk dat deze producent het hoogste 
bedragg overheeft voor het te verdelen goed. Hierop zijn echter de nodige 
voorbehoudenn van toepassing. Afwijkingen van een situatie van volkomen 
concurrentie,, bijvoorbeeld, kunnen ervoor zorgen dat toedeling aan de meest 
betalendee marktpartij (bijvoorbeeld een monopolist) niet in overeenstemming is 
mett het emaënüecriterium. De koppeling tussen het hebben van de hoogste 
winstvooruitzichtenn enerzijds en het zijn van de meest efficiënte marktpartij 
anderzijdss kan verloren gaan doordat de winstvooruitzichten (deels) 
voortvloeienn uit het hebben van een machtspositie. 

Hett prijsmechanisme biedt derhalve de basis voor een efficiënte verdeling, 
gegevenn de correctie van tekortkomingen van de markt. Aan de hand van de 
tweee welvaartstheorema's uit de economische theorie kan het primaat van het 
prijsmechanismee in deze worden verdedigd De twee theorema's luiden als 
volgt: : 

•• Bij afwezigheid van marktfalen leidt volledig vrije mededinging (volkomen 
concurrentie)) in een markteconomie waarin producenten winst maxi
maliserenn en consumenten nut maximaliseren tot een allocatie die (Pareto) 
efficiëntt is.16 

•• Iedere mogelijke efficiënte allocatie kan via volledig vrije mededinging 
wordenn bereikt door middel van een geschikte herverdeling van het bezit 
vann initiële hulpbronnen.17 

Hett voornaamste voorbehoud is dat er geen marktfalen optreedt. Afwijkingen 
vann deze veronderstelling kunnen gronden opleveren voor overheidsingrijpen. 
Daarnaastt kan er ingegrepen worden vanwege onvrede met de uitkomsten van 
dee resulterende verdeling vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen. 

3.2.33 Overheidsingrijpen 

Eenn standaardweergave van een markt, waarin door de werking van het 
prijsmechanismee het evenwicht tussen vraag en aanbod wordt bereikt, gaat uit 
vann de veronderstelling dat er een situatie van volledige vrije mededingbg 
bestaat.. Volledige mededinging wil zeggen dat er (oneindig) veel aanbieders en 
vragerss op de markt aanwezig zijn. Noch aan vraagzijde, noch aan aanbodzijde 
bestaatt in dat geval de mogelijkheid om de prijzen zelfstandig kunnen 

166 Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 27. 
177 Schram, Verbon & Van Winden 1997, p. 28. 
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beïnvloeden.. Daarnaast wordt verondersteld dat het een goed betreft waar 
zonderr overheidsingrijpen een markt voor zal ontstaan en er geen sprake is van 
externee effecten (zie hierna) of informatieproblemen waardoor een efficiënte 
verdelingg verstoord kan worden. 

Indienn aan deze veronderstellingen in de praktijk niet wordt voldaan, doet zich 
marktfalenn voor. De hieruit voortvloeiende afwijkingen van een efficiënte 
verdelingg leveren gronden op voor overheidsingrijpen. Daarnaast kan 
overheidsingrijpenn gebaseerd worden op het paternalistische motief (de 
overheidd meent beter dan (bepaalde) consumenten te weten wat goed is voor 
henn of neemt ze in bescherming) en het verdelingsmotief (de efficiënte 
rnarktuitkomstt wordt onrechtvaardig geacht). 

Dee mogelijke gronden voor ingrijpen zijn alle tezamen: 

a)) het betreft een collectief goed - dat wil zeggen een goed waarvoor niet 
vanzelff een markt tot stand komt, zoals bijvoorbeeld defensie; 

b)) het optreden van externe effecten (zie hierna); 
c)) onvolkomen concurrentie (zie hierna); 
d)) informatieproblemen - zoals bijvoorbeeld i) asymmetrische informatie over 

dee (vooraf oncontroleerbare) kwaliteit van de goederen op de markt, 
hierdoorr kan averechtse selectie optreden (aangekocht worden de 
goedkoopstee goederen met de minste kwaliteit), ii) onzekerheid over de 
toekomst,, of iii) het moral hazard probleem - individuen kunnen toekomstige 
risico'ss door hun eigen gedrag beïnvloeden, denk aan wanbetalingrisico's, de 
afdwingbaarheidd van gedane beloften is daarbij een probleem; 

e)) paternalisme (de overheid weet het beter of neemt consumenten in 
bescherming); ; 

f)) herverdelingsoverwegingen (rechtvaardigheidsargumenten). 

Ookk falen op gelieerde markten (bijvoorbeeld de kapitaalmarkt, waardoor 
kquiditeitsbeperkingenn kunnen ontstaan) kunnen gronden opleveren voor 
overheidsoptreden. . 

Hett ingrijpen vanuit de verschillende doelstellingen kan overigens tegengestelde 
effectenn opleveren. Een essentiële bron van inefficiëntie op de spectrummarkten 
iss bijvoorbeeld dat de (secundaire) markt wordt belemmerd of afwezig is, als al 
dann niet bedoelde consequentie van het overheidsingrijpen. Ook ingrijpen 
vanuitt de gedachte een bijdrage te leveren aan een doelstelling kan soms 
onbedoelde,, tegengestelde uitkomsten opleveren. Dit heet dan niet marktfalen 
maarr overheidsfalen (non-market failure). 
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Aann de hand van deze aan de economische welvaartstheorie ondeende gronden 
voorr overheidsingrijpen kan een analyse worden gemaakt van (de argumenten 
voor)) het ingrijpen in de spectrumrnarkt. De vorm en de consequenties van het 
ingrijpenn in de markt voor spectrum wordt later in dit hoofdstuk besproken. 
Tweee gronden voor ingrijpen, externe effecten en afwijkingen van volkomen 
concurrentiee ofwel het vraagstuk van marktmacht, worden hieronder eerst nader 
toegelicht. . 

3.2.44 Externe effecten 

Opp een markt is de functie van het prijsmechanisme het doorgeven van de 
kostenn en opbrengsten van het handelen aan de economische actoren. Externe 
effectenn ontstaan indien deze 'doorberekende' kosten van het handelen niet 
overeenkomenn met de kosten waarmee de maatschappij als geheel 
geconfronteerdd wordt.18 Hieronder volgt een voorbeeld, gesitueerd in een 
abstractee maatschappij zonder andere dan genoemde economische of andere 
prikkels. . 

Hett consumeren van kauwgum kost de consument de aanschafprijs van de 
kauwgum.. Het vervolgens weggooien van het verpakkingspapiertje of de 
gebruiktee kauwgum op straat levert maatschappelijke kosten op doordat er 
vervuilingg optreedt. Deze kosten worden niet doorberekend aan de 
kauwgumconsument.. Deze divergentie tussen de private kosten van de 
kauwgumconsumptiee en de maatschappelijke kosten hiervan levert een negatief 
externn effect op in de vorm van straatvervuiling. De consument, ongehinderd 
doorr directe financiële afstraffing, gaat over tot handelingen waarvan niet de 
gehelee kosten door hem of haar worden meegenomen in de consumptie
beslissing.. Het gevolg is dat anderen, de maatschappij, overlast wordt bezorgd 
waarvann de veroorzaker niet direct de consequenties ondervindt. Ter verkleining 
vann de overlast is confrontatie met de volledige kosten een effectieve methode.19 

Hett effect hiervan is namelijk dat ofwel betaald wordt voor de schade ofwel de 
schadelijkee consumptie wordt teruggedrongen, dan wel een combinatie van 
beide. . 

1 88 Van den Doel & Van Velthoven 1990, p. 46-48. Bannock, Baxter & Davis 1992, p. 

155. . 
1^^ Een voorbeeld hiervan is het principe 'de vervuiler betaalt' zoals onder andere - ten 

aanzienn van het milieubeleid - opgenomen in artikel 174 lid 2 EG (ex 113R EG-

Verdrag). . 
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Interferentiee is eveneens aan te merken als een extern effect. Ten aanzien van 
interferentiee is ervoor gekozen zodanig in de markt in te grijpen dat er een 
interferentieverbodd geldt. Een andere optie was geweest onderhandelingen toe 
tee staan over het toelaatbare niveau van interferentie op basis van duidelijk 
gedefinieerdee eigendomsrechten. Externe effecten ontstaan immers zodra de 
kostenn van het handelen niet direct terug te voeren zijn, te verhalen zijn dan wel 
gedragenn worden door identificeerbare marktpartijen. Het zogenaamde Coase-
theoremaa stelt dat - onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld afwezig
heidd van transactiekosten, nagenoeg volkomen concurrentie en een klein aantal 
betrokkenn partijen - het toewijzen van duidelijke eigendomsrechten voldoende 
iss om externe effecten te internaliseren.20 De kosten van de overlast worden bij 
eenn van de marktpartijen neergelegd, zodat door afkoop van ofwel de overlast 
ofwell het overlast beperkende recht het optreden van externe effecten tot een 
voorr partijen aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Er zijn echter 
verschillendee argumenten aan te voeren voor het falen van het Coase-theorema 
inn de praktijk, zoals de aanwezigheid en relevantie van transactiekosten. 
Pogingenn de hypothese te toetsen hebben gemengde resukaten opgeleverd.21 

Eenn ander extern effect is het positieve effect dat uitgaat van standaardisatie en 
interoperabiliteit.. Dit kan een reden zijn om van overheidswege een verplichte 
techniekk of dienst voor te schrijven en allocatieafspraken te maken. In de 
praktijkk heeft dit ertoe geleid dat vrije bepaling van het type te leveren dienst 
sterkk is ingedamd. Voor de meeste deelgebieden geldt een gebruiksvoorschrift. 
Dee mate waarin gedetailleerde gebruiksspecificaties worden opgelegd heeft 
echterr een omgekeerd evenredig effect op de flexibiliteit van het spectrum-
gebruik.. De mogelijkheid wijzigingen door te voeren in de specificaties van de 
kantt van de gebruikers (in overleg met of na goedkeuring van de overheid en/of 
anderee marktpartijen) is hiervoor een tegemoetkoming. Er is echter ook betoogd 
datt in een volledig vrije markt van spectrumrechten waarbij na een eenmalige 
verdelingg van (eeuwigdurende) rechten de gebruikers vrij zijn in de bepaling van 
dee inzet van het gebruiksrecht de efficiëntie sterk zal toenemen.22 Het draait 
hierbijj (deels) om de vraag of het voordeel van vrije gebruiksbepaling en wellicht 
daaruitt voortvloeiende vrijwillige standaardisatie opweegt tegen het voordeel van 
opgelegdee standaardisatie. Deze discussie is Europa in het voordeel van de 
opgelegdee standaardisatie beslecht. 

Coasee stelt dit reeds in 1959. Het Coase-theorema waaruit deze stelling voortvloeit is 
geformuleerdd in Coase 1960. 
Posnerr 1992, p. 5 1 . 
Frittss 1999, p. 877 e.v. 
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3.2.55 Marktmacht 

Inn bepaalde situaties kan een aanbieder van een bepaald goed op de markt een 
'bovennormaal** prijsniveau bereiken door beperking van het aanbod tot een 
niveauu dat niet overeenkomt met het marktevenwicht in een 'normale' situatie 
vann (volkomen) concurrentie.23 Om een dergelijke beperking te kunnen bereiken 
iss een speciale marktsituatie nodig (het mededingingstoezicht wordt hier buiten 
beschouwingg gelaten). Slechts een beperkt aantal samenwerkende aanbieders of 
eenn enkele monopolist zal de discipline kunnen opbrengen door aanbod
beperkingg de prijzen tot een bovencompetitief niveau te doen stijgen. In een 
situatiee met vele aanbieders zullen er al snel enkelen zijn die verleid worden het 
aanbodd voortijdig te vergroten. 

Minderr dan perfecte concurrentie is in de praktijk een veel voorkomende 
situatie.244 Ernstige afwijkingen, resulterend in misbruik van marktmacht, kunnen 
eenn reden zijn voor de overheid om regulerend op te treden.25 Dit kan op de 
spectrummarktt zowel bij de uitgifte van gebruiksrechten vorm krijgen als door 
toezichtt achteraf op de secundaire markt. Vooraf kunnen beperkingen worden 
gesteldd aan de hoeveelheid spectrum die in één hand mag worden gehouden. 
Daarnaastt is uitsluiting van verkrijging mogelijk van partijen met reeds een 
aanzienlijkk marktaandeel. Achteraf betreft het voornamelijk correctie van 
misbruikk van machtsposities. 

3.33 De spectrummark t 

Verschillendee aspecten van het economische goed 'spectrum' maken dat de 
marktt van dit goed enige toelichting behoeft. Een eerste aspect is dat men 
geconfronteerdd wordt met een fysisch begrensde voorraad van bruikbaar 
radiospectrum.. Daarnaast geldt dat gbntik van het spectrum geen vobndk 
betekent,, hetgeen maakt dat de voorraad spectrum in principe tot in lengte der 
dagenn gebruikt en hergebruikt kan worden. Verdeling of toewijzing wordt 

2 33 Posner 1992, p. 10 en hoofdstuk 9 bespreekt de 'artificial scarcity' zoals gecreëerd 
doorr een monopolist. 

2 44 Bij de overgang van een monopolistische situatie naar een situatie met meer 
concurrentiee speelt het (juridische) probleem van de ongelijkheid van de machts-
posities.. Het rechttrekken van de verschillen in machtsposities wordt ook wel 
aangeduidd als het creëren van een level playing field. Zie hierover verder paragraaf 
3.6.3. . 

2 55 Daarbij moet overigens gelet worden op de positieve effecten die een machtspositie 
kann hebben op innovatie. Zie hierover Wagener 1992, p. 103. 
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hiermeee geen eenmalige en onomkeerbare aangelegenheid Continue herziening 
vann de verdeling is mogelijk. 

Eenn derde aspect is dat het gebruik van frequenties ten behoeve van de 
overdrachtt van signalen externe effecten kan opleveren, negatief in de vorm van 
interferentiee met signalen van andere gebruikers of positief door standaardisatie 
enn interoperabiliteit. Een vierde aspect is dat het spectrum een heterogeen goed 
is.266 Gebruikers maken onderscheid tussen de (bruikbaarheid van) afzonderlijke 
spectrumdelen.. Derhalve kan in principe ten aanzien van elk van deze 
afzonderlijkee spectrumdelen een economische analyse van vraag en aanbod 
wordenn verricht. Al de vier genoemde aspecten hebben gevolgen voor de 
(potentiële)) markt voor spectrum en worden derhalve in het onderstaande 
verderr behandeld. 

3.3.11 Spectrum en radiodiensten 

Spectrumm fungeert als input voor de productie van ongeleide-
transmissiecapaciteit.. De vraag naar spectrum is daarom te zien als een afgeleide 
vann de vraag naar ongeleide-transmissiecapaciteit. De markt voor het goed 
'ongeleide-transmissiecapaciteit'' ondervindt eveneens gevolgen van de 
bovengenoemdee aspecten, zodat waar nodig tevens deze (potentiële) markt 
wordtt behandeld. Het onderscheid en tevens het verband tussen enerzijds het 
goedd 'radiospectrum' en anderzijds het goed 'ongeleide-transmissiecapaciteit' is 
hiermeee niet alleen technisch maar ook economisch relevant. 

Spectrumm wordt gebruikt als productiefactor voor, uiteindelijk, radio
communicatiediensten.277 Onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
relevantee schakels in het traject dat begint bij de verdeling van spectrum en 
eindigtt in het aanbod van radiocommunicatiediensten. Voor de zodoende te 
onderscheidenn (potentiële) markten spelen eigen, niet te verwarren, vraag- en 
aanbodkrachtenn ten aanzien van de onderscheiden goederen.28 

Dee relevante potentiële markten zijn in de onderstaande figuur schematisch 
weergegeven.. De eerste stap in de keten is vraag en aanbod van het goed 
'spectrum'.. De krachten op de spectrummarkt spelen tussen de aanwezige 

Hett begrip heterogeniteit is reeds uiteengezet op p. 25 en wordt verder besproken op 
p.. 55. 
Ziee de definitie op p. 14 en Figuur 2.4 op p. 35. 
Hett begrip goederen wordt hier in de economische zin gebruikt en omvat derhalve 
zowell diensten als tastbare zaken. Dit in afwijking van de juridische definitie van het 
begripp goederen waaronder stechts zaken en vermogensrechten vallen (art 3:1 BW). 

26 6 

27 7 

28 8 
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actoren,, dat wil zeggen de spectrumaanbieder en de spectrumvrager. Als 
spectrumaanbiederr kan enerzijds de overheid of het betreffende beheersorgaan 
wordenn aangemerkt dat de centrale uitgifte van gebruiksvergunningen verzorgt, 
anderzijdss - in een vrije markt - de aanbiedende marktpartijen. Spectrumvragers 
zijnn de producenten van transmissiecapaciteit (al dan niet voor eigen gebruik) 
diee spectrum als noodzakelijke input voor de productie nodig hebben. In 
Nederlandd is de overheid de spectrumbeherende en -aanbiedende instantie. 
Vragerss van spectrum variëren van overheidsonderdelen (zoals bijvoorbeeld 
defensie)) tot aanbieders van commerciële diensten (zoals bijvoorbeeld mobiele 
telefonie). . 

actoren n 

spectrum-- [  o "1 spectrum otransmissie- f <-» i capaciteit <-> informatie r <-> "f informatie 

beheerderr (••«->•{ -vrager <-» capaciteit  -vrager <-» dienst r <-M dienst 

}•<-»•{{ <-» aanbieder [  <-> i <-> aanbieder f <-> 1 vrager 

fr r 

spectrum m 

markt t 

fr r 

spectrum m 

frr  fr 

markten n 

ongeleide-transmissiee informatie 

capaciteitsmarktt markt 

(infrastructuurr en transport) 

frr  fr 

goederen n 

radiodiensten n 

DD G 

drager-- en telediensten informatiedienst 

Figuurr 3.1 Markten 
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Dee tweede stap is vraag en aanbod van ongeleide-transmissiecapaciteit. De 
marktt voor dit goed vormt een afzonderlijke stap in de productieketen. De 
aanbiederss zijn de transmissiecapaciteitproducenten. Het aangeboden eind
productt is transmissiecapaciteit die veelal bij uitstek geschikt is voor een 
specifiekee toepassing. Dit volgt uit het feit dat de infrastructuur, nodig voor het 
genererenn van de transmissiecapaciteit, vaak dienstspecifiek is opgebouwd, 
daarbijj gebruikmakend van de specifieke propagatie-eigenschappen van het 
benuttee radiospectrum. Anders gezegd, de producent levert een transportdienst 
afgestemdd op de specifieke behoefte van de daarmee te transporteren 
informatie,, al dan niet gegenereerd door een informatiedienstleverancier. 

Uitt de specifieke behoeften van de verschillende telecommunicatiediensten volgt 
derhalvee dat er verschillende deelmarkten voor ongeleide-transmissiecapaciteit 
bestaan.299 De vragers van transmissiecapaciteit zijn ofwel aanbieders van 
informatiediensten,, ofwel direct de eindgebruikers, die zelf de te versturen 
informatiee genereren. Indien de capaciteit wordt gegenereerd voor eigen gebruik 
valtt de capaciteitsaanbieder samen met de vrager daarvan. Daarnaast kan het zijn 
datt de aanbieder van de informatiedienst samenvalt met de spectrumvrager 
(zoalss bijvoorbeeld bij omroep het geval is). 

Inn het bovenstaande is de productieketen beschreven vanuit de markt voor de 
hulpbronn (het spectrum) naar de markt voor het eindproduct (de tele- dan wel 
informatiedienst).. Het aanbod van de radiodiensten is afhankelijk van de 
belemmeringenn op de spectrurnmarkt en de mate waarin het aanbod van 
spectrumm aan de vraag tegemoet kan komen. Daarnaast is echter de vraag naar 
spectrumm te beschouwen als een afgeleide vraag. De wederzijdse afhankelijkheid 
vann de markten brengt met zich mee dat de situatie op de markt voor het 
eindproductt op haar beurt bepalend is voor de spectrumvraag. 

3 . 3 . 22 De spec t ru rnmark t : het goed 

Nuu het onderscheid tussen de opeenvolgende markten is gemaakt en daarmee 
dee afbakening van de spectrurnmarkt is gegeven, wordt hier een nadere 
definiëringg van het relevante goed op de spectrurnmarkt gegeven. 

Vann den Beukei 1995, p. 25 e.v. identificeert transmissiecapaciteit als afzonderlijk 
productt op de transmissiecapaciteitsmarkt ten behoeve van omroepdiensten. Hij 
signaleertt in de productieketen van omroepdiensten een ontwikkeling naar een 
bedrijfsmatigee prijsvorming door de introductie van commerciële radio in Nederland. 
Eenn transmissiecapaciteitsmarkt in bredere zin omvat tevens geleide transmissie-
capaciteit.. Onderlinge aanvulling van de verschillende transmissiemiddelen binnen een 
transmissie-infrastructuurr is geen ongebruikelijk fenomeen. 
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Hett spectrum is te beschouwen als een natuurlijke hulpbron, dat wil zeggen een 
goedd met een economische waarde, dat niet tot stand is gekomen door enige 
inspanningg van de mens. Er bestaan verschillende soorten natuurlijke hulp
bronnen.. Spectrum is niet zoals aardolie op een gegeven moment uitgeput want 
geheell verbruikt. Doordat geen verbruik optreedt is hergebruik van spectrum 
mogelijk.. De voorraad spectrum voor gelijktijdig (interferentievrij) gebruik is 
echterr wel uitputbaar. 

TotTot nu toe is aan het relevante goed gerefereerd als 'het spectrum' of 
'radiofrequenties'.. Dit behoeft enige nadere specificatie. In feite is het relevante 
goedd niet een frequentie maar het recht op het gebruik van apparatuur ten 
behoevee van het overbrengen van signalen op een specifieke wijze.30 Een 
frequentiee als zodanig is immers, net als lucht, ongrijpbaar voor een 
eigendomsrecht.311 Het gebruik van frequenties kan wel worden afgebakend tot 
eenn zelfstandig recht. Dit recht op gebruik zal hier, ongeacht het voorgaande, als 
hett recht op frequenties of spectrum worden aangeduid, aangezien dit beter 
aansluitt op het spraakgebruik Vermeld moet worden dat naast de functie van 
technischh gebruiksrecht een frequentie ook de functie kan hebben van 
vindplaatss voor de afnemers van de radio(mformatie)dienst.32 

Hett goed spectrum, ofwel het recht op spectrumgebruik, is nader bepaalbaar aan 
dee hand van de in hoofdstuk 2 reeds genoemde gebruiksparameters. Deze 
parameterss zijn tijd, gebied en frequentie, waarbij de laatste parameter zowel de 
plaatsingg als de omvang van de frequentieband in het spectrum aangeeft.33 Het 
goedd betreft zodoende het gebruik van gespecificeerde frequenties binnen het 
daarvoorr bepaalde gebied, gedurende de aangegeven tijdsperioden. 

Gebruikerss zijn niet indifferent voor de specificaties van elk van de drie 
parameters.. Zoals al enkele malen is opgemerkt, is het spectrum derhalve een 
heterogeenn goed. Homogene producten zijn goederen of diensten die door de 
consumentenn of afnemers als (perfecte) substituten worden beschouwd 
Heterogeniteitt daarentegen houdt in dat de vragende partijen op de markt 
onderscheidd maken tussen de verschillende deelgoederen. 

Ditt wordt reeds geconstateerd door Coase in 1959. 
Ziee voor een verdere bespreking van dit onderwerp het volgende hoofdstuk, paragraaf 

4.4. . 
Dommeringg 1999, p. 5. 
Dee Vany e.a. 1969, p. 1501 noemen deze parameters de TAS-dimensies: Time, Area 
enn Spectrum. 
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3.3.33 Spectrumdeelmarkten 

Terwijll het spectrum als geheel een heterogeen goed is, zijn er delen van het 
spectrumm af te bakenen waarbinnen de frequenties voor gebruikers min of meer 
uitwisselbaarr zijn. Deze spectrumdelen zijn daarmee, in tegenstelling tot het 
spectrumm als geheel, te beschouwen als homogene goederen.34 De spectrum-
marktt kan dientengevolge in principe worden opgedeeld in markten voor 
verschillende,, min of meer homogene spectrumdelen.35 De vraag naar deze 
afzonderlijkee delen wordt bepaald door het type spectrumdienst dat ermee 
geproduceerdd en geleverd zal worden. Bij elk type dienst - in combinatie met de 
daarvoorr beschikbare techniek - past immers een gewenste reikwijdte (hetgeen 
bepaaltt in welk spectrumdeel de dienst zich moet bevinden, zie het vorige 
hoofdstuk)) en een benodigde bandbreedte (hetgeen bepaalt hoeveel 
speariimruimtee de dienst inneemt). Elk type dienst kent daardoor zijn eigen 
preferentee spectrumgebied. Omgekeerd, elk spectrumgebied is onderhevig aan 
eenn specifiek daarop gerichte vraag, voortkomend uit de verschillende diensten 
diee baat hebben bij de leverantie van juist dat spectrumdeel. 

Tussenn de verschillende spectrumdelen bestaat - technisch en economisch - in 
zekeree mate de mogelijkheid van substitutie.36 Alternatieven zijn in verschillende 
matee inzetbaar hetgeen tot uiting zal komen in een verschil in waardering van 
eenn bepaalde vrager tussen meer en minder geschikte spectrumdelen. Een 
complicatiee in de opdeling van de markt voor spectrum in afzonderlijke 
deelmarktenn voor homogene spectrumdelen is dat de mate waarin vragers van 
spectrumm de verschillende spectrumdelen als substituten zien, tussen de vragers 
onderlingg kan verschillen. 

Dee mate waarin gebruikers de spectrumdelen als substituten beschouwen is 
bovendienn aan veranderingen onderhevig, mede onder invloed van de 
technologischee ontwikkelingen. De vraag op deelmarkten is immers afhankelijk 
vann de stand van de techniek en is dus mede daardoor tijdsgebonden. Met de 
tijdd kan door technologische ontwikkelingen het preferente spectrumgebied, 

Bannock,, Baxter & Davis 1992, p. 196. Zie over de heterogeniteit van het spectrum 
ookk paragraaf 2.2, p. 25. 

Variatiee in de andere gebruiksparameters kan een nog grotere verscheidenheid aan 
deelgoederenn opleveren. Voor de eenvoud wordt hier uitgegaan van landelijke, 24-uurs 
dekking. . 

Laterr wordt teruggekomen op de mate waarin dit juridisch mogelijk is. 
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behorendee bij een specifieke spectrumdienst, verschuiven. Uiteraard is 
verschuivingg naar een geieide-transmissietechniek eveneens een optie.37 

Dee heterogeniteit van het spectrum maakt dat eigenlijk per onderscheiden 
deelgoed,, ofwel per spectrumdeel bekeken moet worden hoe vraag en aanbod 
zichh tot elkaar verhouden. Voor elke afzonderlijke potentiële markt spelen eigen 
vraag-- en aanbodkrachten, zodat per onderscheiden deelgebied van het 
spectrumm een vraag- en aanbodsituatie is te schetsen. De consequentie is dat per 
marktt kan worden bekeken of deze al dan niet in evenwicht is en in hoeverre 
bijsturingg in het marktproces nodig is. De afzonderlijke markten staan 
overigens,, afhankelijk van de gekozen aggregatie van deelgoederen, in meer of 
minderee mate in contact met elkaar, in die zin dat vraag- en aanbod
veranderingenn op de ene markt consequenties hebben op de andere markten. 
Eenn weergave van een deelmarkt is dan ook een situatieschets waarbij de 
verhoudingenn op de gelieerde deelmarkten als gegeven worden beschouwd. 

3.3.44 Spectrumschaarste 

Hett begrip economische schaarste is besproken in paragraaf 3.2.1. In het 
spectrumbeleidd wordt een afwijkend schaarstebegrip gehanteerd dat, evenals 
economischee schaarste, refereert aan vraag- en aanbodverhoudingen. In het 
Nederlandsee spectrumbeleid wordt van schaarste gesproken als bij een 
kunstmatigee nulprijs de vraag het aanbod overtreft. Zolang de vraag kleiner is 
dann de door de overheid bepaalde aanbodslimiet wordt niet van schaarste 
gesproken.. Economische schaarste zal daarmee niet afwezig hoeven te zijn. Het 
overheidsaanbodd wordt in Nederland niet op basis vann reële kosten vastgesteld. 
Indienn de aanbodvorming tegen werkelijke kosten zou geschieden is de kans 
groott dat er per deelmarkt bij initiële uitgifte wel degelijk sprake is van 
economischee schaarste. 

Dee kern van het beleidsbegrip is dat niet alle vragers tevreden kunnen worden 
gesteldd met het aanbod tegen de geldende prijzen (gegeven de mankementen in 
hett prijsmechanisme op de spectrummarkten) en dat men dientengevolge op 
bepaaldee deelmarkten hinder ondervindt van een (tijdelijk) beperkt aanbod van 
hett gevraagde goed Afname van de vraag dan wel toename van het aanbod zijn 
oplossingenn voor het tekort. 

3 77 Deze 'switch' is voor het eerst besproken door Negroponte op een bijeenkomst van 
Northernn Telecom. Op schrift is het idee terug te vinden in Negroponte 1995, p. 28. 
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Mett betrekking tot de vraagzijde van de markt geldt dat ten aanzien van het 
betreffendee goed verlegging van de vraag naar andere goederen te weinig 
plaatsvindt.. Er bestaan kennelijk onvoldoende mogelijkheden om over te 
stappenn op alternatieven aangezien deze, in de ogen van de vragende partijen, 
niett of niet direct voorhanden zijn. Niet-inzetbaarheid van alternatieven kan 
voortvloeienn uit onvoldoende technische dan wel economische aantrekkelijkheid 
vann deze alternatieven. De unieke eigenschappen van het spectrum kunnen 
bewerkstelligenn dat voor bepaalde radiocommunicatiediensten acceptabele 
alternatievenn ontbreken. Daarnaast speelt het ontbreken van stimuli om 
alternatievenn te gebruiken een rol. 

Watt betreft het achterblijven van het aanbod, daaraan kunnen verschillende 
oorzakenn ten grondslag liggen. Zowel een eindige voorraad van het goed dan 
well niet tijdige aanvulling van de voorraad kan schaarste teweeg brengen. Ten 
aanzienn van het spectrum speelt de combinatie van de volgende twee factoren: 

•• fysische beperkingen die een toename van het totale aanbod verhinderen; 
•• beperkingen voortvloeiend uit ingrepen in de marktwerking hierbij speelt 

onderr meer een rol het creëren van deelmarkten door gebruiksvoorschriften 
enn het ontbreken van prijsprikkels. Het ingrijpen en de consequenties 
daarvann worden in de volgende paragraaf besproken. 

Gegevenn de juiste stimulans kan implementatie en ontwikkeling van nieuwe 
techniekenn een vergroting van de gebruiksmogelijkheden van spectrum 
opleveren,, hetgeen een vraagverkleining teweeg kan brengen. De voorraad 
beschikbaarr spectrum is zelf overigens op langere termijn eveneens aan 
veranderingg onderhevig door het exploitabel maken van tot nu toe onbruikbare 
spectrumdelen.. Dit laatste kan - indien de technische mogelijkheid wordt 
vertaaldd in een daadwerkelijk groter aanbod - eveneens de schaarste opheffen, 
ditmaall door een vergroting van het maximaal mogelijke aanbod. Vraag-
verleggingg ten slotte kan plaatsvinden door ontwikkeling en implementatie van 
techniekenn die gebaseerd zijn op geleide in plaats van ongeleide transmissie, 
resulterendd in levering van bepaalde diensten via kabelnetwerken in plaats van 
viaa de radiogolven. Met dit laatste kan plaats worden gemaakt voor een 
omgekeerdee beweging, dat wil zeggen levering van diensten via radiogolven die 
voorheenn via de kabel werden geleverd.38 

Doorr beleidsmatige veranderingen kan een bijdrage aan de oplossing van het 
schaarsteprobleemm worden geleverd Beleidsmatige vergroting van het aanbod is 

Negropontee 1995, p. 28. 
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bijvoorbeeldd mogelijk door een efficiëntere spectrumplanning.39 Daarnaast kan 
hett invoeren van (economische) prikkels tot efficiënter spectrumgebruik 
leiden.40 0 

Tenn aanzien van de huidige situatie van schaarste op veel (potentiële) 
spectrumdeelmarktenn kan gegeven het bovenstaande het volgende worden 
gesteldd Het feit dat ten aanzien van spectrum ecmanwdx schaarste bestaat, leidt 
tott de noodzaak van verdeling. Dat er slechts een begrensde hoeveelheid 
bruikbaarr spectrum (per deelmarkt) bestaat, maakt de economische schaarste 
zichtbaarderr maar het verhoogt niet de noodzaak van verdeling.41 Het maakt wel 
dee negatieve gevolgen van niet-adequate toedeling en inefficiënt gebruik voor de 
economiee schrijnender, zeker indien de verdeling van gebruiksrechten zo is 
ingerichtt dat deze eenmalig en onveranderbaar is. 

Hett is daarom niet zozeer de schaarste als wel de (onherstelbaarheid van een) 
niet-optimalee - dat wil zeggen een niet-efficiënte - verdeling die negatieve 
consequentiess heeft. Herverdeling maakt in principe herstel mogelijk. Dit maakt 
hett belang zichtbaar van een onbelemmerde (secundaire) markt. Naast de 
efficiëntiee spelen in de praktijk ook andere doelstellingen een rol bij de 
schaarsteverdeling.. Bij schaarste kunnen eerder de politiek onaanvaardbare 
uitkomstenn van een efficiënte verdeling zichtbaar worden (zoals scherpe 
prijsverhogingen),, hetgeen tot correcties kan leiden. 

3.44 Markttngrijpe n 

Vann oudsher zijn meerdere argumenten gebruikt om het ingrijpen in de markt 
voorr spectrum te rechtvaardigen. Enkele daarvan hangen direct samen met de 
economischee en technische eigenschappen van het spectrum. Deze argumenten 
wordenn in paragraaf 3.4.5 kort aangestipt om de achtergrond te schetsen van de 
wijzee waarop het ingrijpen in de spectrummarkt vorm heeft gekregen. Een 
uitgebreidee bespreking van de historische ontwikkeling van het marktingrijpen 
volgtt in hoofdstuk 4. 

Ziee bijvoorbeeld Linnartz & Meuleman 1992, p. 20. 
"Resourcee scarcity is real and becomes acute when spectrum users have no duty or 
incentivee to maximize efficiency." Frreden 1996, p. 245. 
Ditt wordt reeds opgemerkt door Coase in zijn artikel uit 1959. Posner 1992, p. 673 
stelt:: "The fact that the electromagnetic spectrum is limited does not distinguish it 
fromm other resources." Het gebruik van spectrum op een bepaalde spectrumdeelmarkt 
wordtt bovendien alleen beperkt door "opportunity costs and government policy" en 
niett zozeer door de fysieke voorradigheid van frequenties. Posner 1992, p. 673. 
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Hieronderr worden allereerst de verschillende aspecten van het feitelijke over
heidsingrijpenn nader uiteengezet, evenals de consequenties hiervan voor de 
spectrummarkt.. Drie aspecten worden onderscheiden: de toe-eigening van het 
spectrum,, de blokkering van het prijsmechanisme en het hanteren van juridische 
gebruiksbeperkingen. . 

3.4.11 Toe-eigening spectrum 

Eenn eerste aspect van het overheidsingrijpen is dat de overheid de economische 
beschikkingsmachtt over het spectrum exclusief naar zich toe heeft getrokken. 
Dee overheid heeft immers gekozen voor centraal beheer van het beschikbare 
spectrumm Aan gebruikers worden slechts tijdelijke rechten toegewezen. 

Figuurr 3.2 Primaire en secundaire potentiële markten voor spectrum 

Ditt heeft tot gevolg dat er twee mogelijke velden van vraag en aanbod ontstaan. 
Hett eerste is de potentiële markt op centraal niveau waar aanbod van de 
overheidd de vraag van overige gebruikers ontmoet. Dit wordt de primaire markt 
genoemd.. Het tweede krachtenveld, volgend op de initiële centrale verdeling, is 
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dee potentiële markt op decentraal niveau waar de vraag- en aanbodkrachten 
tussenn de gebruikers onderling kunnen spelen. Dit wordt de secundaire markt 
genoemd.. De twee potentiële markten zijn afgebeeld in bovenstaande figuur. 

Dee overheid is de enige aanbieder op de (primaire) spectrummarkt en beheerst 
daarmeee volledig de aanbodzijde van deze markt (de marktmacht van de 
overheidd wordt besproken in paragraaf 3.4.4). Voor elk van de onderscheiden 
spectrumdeelmarktenn wordt een maximale hoeveelheid vastgesteld waarbij de 
grenzenn aan het aanbod niet zozeer worden opgelegd door fysische maar door 
juridische,, politieke en economische overwegingen. Boven het per deelmarkt 
vastgesteldee maximum wordt geen spectrum meer aangeboden. De maximale 
hoeveelheidd kan echter door de overheid worden gewijzigd. Door deze 
wijzigingsmogelijkheidd is het aanbod op lange termijn minder star dan op korte 
termijn. . 

Hett feit dat de aanbodstructuur wordt opgelegd door andere factoren dan de 
kostenn van het aanbod betekent niet dat dergelijke kosten afwezig zijn. De 
kostenn van het aanbieden van een extra spectrumeenheid hebben voor de 
overheidd waarschijnlijk een stijgend verloop. Dit wordt onder meer veroorzaakt 
doordatt een steeds afnemende hoeveelheid spectrum voor eigen gebruik 
overblijft,, hetgeen een toenemende druk op de eigen efficiëntie en kosten voor 
hett inzetten van alternatieven betekent. 

Dee centrale, initiële verdeling op de primaire (potentiële) markt maakt het voor 
dee overheid mogelijk om spectrum te reserveren voor bepaalde essentiële 
overheidsdiensten.. Daarnaast stelt het de overheid in staat voor alle andere 
dienstenn de door haar meest geschikt bevonden aanbieders te selecteren. Bij de 
selectiee van deze gebruikers en dus de verdeling van de beschikbare middelen 
overr de vragers van frequenties, heeft de Nederlandse overheid het prijs
mechanismee lange tijd buiten werking gesteld. Pas recentelijk is een beperkt 
spectrumdeell door middel van prijsstelling verdeeld. 

3.4.22 Blokkering prijsmechanisme 

Hett bovengenoemde buiten werking stellen van het prijsmechanisme is een 
tweedee aspect van het overheidsingrijpen in de specüiimmarkt. Dit buiten 
werkingg stellen geldt op dit moment bij de initiële uitgifte nog voor grote delen 
vann het beschikbare spectrum. Belemmering van de prijsvorming kan 
veroorzakenn dat het schaarstesignaal niet wordt doorgegeven aan de aanbieders 
(zowell aan de overheid als aan partijen op de secundaire markt) dan wel de 
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vragerss zodat aanbodvergroting of vraagverlegging door ontwikkeling en 
implementatiee van nieuwe technieken niet wordt gestimuleerd. 

Dee blokkering van prijsvorrning bestaat voornamelijk op het eerste niveau, het 
niveauu van centrale toedeling van spectrumgebruiksrechten. Op het tweede 
niveauu is overdracht van rechten - onafhankelijk van andere bedrijfsonderdelen 
-- toegestaan, zij het onder voorwaarde van toestemming van de minister van 
Verkeerr en Waterstaat, hetgeen een belemmering kan opleveren voor het 
ontstaann van een levendige handel in spectrumrechten. 

Doorr het uitschakelen van het marktmechanisme wordt - afgezien van de 
aanvraagkostenn voor de gebruiksrechten - de beschikbare hoeveelheid spectrum 
aann de gebruikers aangeboden tegen een nulprijs. Indirect wordt er echter in veel 
gevallenn wel degelijk een tegenprestatie verwacht. Toekenning van het 
gebruiksrechtt is dan voorwaardelijk aan de ingebruikname ervan hetgeen de 
opbouww van de vereiste infrastructuur impliceert, al dan niet onder een bepaald 
tijdschema,, de zogenaamde roll-out verplichtingen. 

Verplichtingg tot gebruik en daardoor tot opbouw van de vereiste infrastructuur 
leidtt ertoe dat wel degelijk een 'prijs' wordt betaald voor het recht op het 
gebruikk van spectrum.42 Het is echter een inflexibele prijsstelling die verder niet 
reageertt op vraag- en aanbodverhoudingen. De prijsstelling voorkomt dat de 
vraagg naar spectrum door werkelijke kosteloosheid oneindig groot wordt. Het 
kann zelfs de vraag terugbrengen tot op een evenwichtsniveau. 

Mogelijkk is dat door de impliciete prij stelling de vraag zodanig wordt beperkt dat 
dee maximaal aangeboden hoeveelheid spectrum niet wordt afgenomen. 
Aanpassingg van de impliciete prijs, bijvoorbeeld door het wijzigen van de 
gebruiksvoorwaarden,, kan de vraag weer in evenwicht brengen met het 
(maximale)) aanbod Bij reële, flexibele prijsvorrning kunnen vraag en aanbod 
echterr nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd Aanpassing van de 
hoeveelheidd teneinde een betere prijs te behalen, of zelfs monopolistische 
prijsstellingg met bijbehorende hoeveelheidsbeperking, wordt dan verondersteld 
achterwegee te blijven (zie echter paragraaf 3.4.4). 

Ookk zonder deze verplichting zal de vraag overigens beperkt worden doordat het 
spectrumm te zien is als een complementair goed. De vraag naar spectrum is afhankelijk 
vann en wordt bepaald door de situatie op de markt voor draadloze infrastructuur. 
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3.4.33 Juridische gebruiksbeperkingen 

Hett derde aspect van het overheidsingrijpen is de juridische inperking van de 
gebruiksmogelijkhedenn van het spectrum, dat wil zeggen de bepaling en 
afgrenzingg van de toegestane handelingen en activiteiten met betrekking tot het 
toebedeeldee gebruiksrecht.43 De uiterste grenzen van het spectrumaanbod 
wordenn natuurlijkerwijs gevormd door de fysische gebruikslimiet. Het 
spectrurnaanbodd is daarbinnen juridisch gezien aan internationale afspraken 
gebonden.. Dit zijn afspraken omtrent het toegestane gebruik binnen bepaalde 
geografischee gebieden (hier wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid op 
teruggekomen).. Vervolgens is het aan de beheerder, bezitter of gebruiker van 
hett spectrum om het feitelijke marktaanbod te bepalen. In principe wordt 
daarbijj per spectrumdeelmarkt een aanbodsbeslissing genomen over de vorm en 
dee hoeveelheid van het aanbod. 

Hett spectrumaanbod is in Nederland in de vorm van gebruiksrechten gegoten. 
Dee rechten op nabijgelegen of aangrenzende spectrumdelen in hetzelfde 
geografischee gebied worden zodanig verleend dat interferentieproblemen 
wordenn voorkomen. De centraal uitgegeven gebruiksrechten zijn daarnaast 
gekoppeldd aan de gebruikstoepassing ten behoeve waarvan het spectrum
gebruiksrechtt gevraagd, verleend en ingezet wordt. Deze gebruikstoepassing is 
doorr de aanbiedende overheid vaak verder gespecificeerd dan de internationale 
afsprakenn vereisen. Bovendien worden in Nederland voor bepaalde ICT-
toepassingenn gebruiksrechten verleend die tevens de te gebruiken techniek 
aangegeven. . 

Dee koppeling van de toepassing aan het gebruiksrecht heeft verschillende 
gevolgen.. Een eerste gevolg is dat door de juridische inperking van de 
gebruiksmogelijkhedenn nauwkeurig afgebakende spectrumdelen worden 
gecreëerd.. De voorbestemming van delen van het spectrum voor bepaalde 
gebruikstoepassingenn is namelijk tegelijkertijd een hoeveelheidbeslissing. Elk 
clusterr met een specifieke gebruikstoepassing is te beschouwen als het voor die 
toepassingg maximaal beschikbare aanbod.44 Door zodanige specificatie van het 
aanbodd wordt tevens de vraag gekanaliseerd. Per gebruikstoepassing (een 
radiodienstt dan wel een groep radiodiensten) bestaat immers een vraag naar 

Dee historische achtergrond hiervan wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. 
Dee juridische afgrenzing maakt dat per spectrumdeel een beperkt aantal frequenties 
beschikbaarr is voor een bepaalde dienst. Juridische herdefiniëring van het betreffende 
spectrumclusterr kan het verticale deel van de aanbodcurve naar links of rechts 
verschuivenn bij respectievelijk een verkleining dan wel vergroting van het betreffende 
spectrumcluster. . 
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spectrumm die nog alleen kan worden uitgeoefend ten aanzien van het daarvoor 
bestemdee spectrumdeel. De juridische bestemming van een spectrumdeel wordt 
daarmeee een vierde waardebepalende factor, naast de drie gebruiksparameters. 

Hett creëren van clusters met een stabiele gebruiksbestemming is onder meer 
relevantt in verband met de productie van (randapparatuur, die in staat moeten 
zijnn te functioneren op elke frequentie gelegen binnen het daarvoor bestemde 
cluster.. De frequenties binnen het cluster worden zodoende in eenzelfde mate 
bruikbaarr voor een en dezelfde toepassing en daarmee uitwisselbaar, hetgeen is 
tee kenmerken als homogeniteit. Per juridisch afgebakend spectrumdeel ontstaat 
derhalvee een markt voor een min of meer homogeen goed. De juridische 
afbakeningg van spectrumdelen naar gebruikstoepassingen geeft daarmee een 
oplossingg voor het vraagstuk van de indeling naar deelmarkten, zoals dit in 
paragraaff 3.3.3 is gesignaleerd 

Eenn ander gevolg van de koppeling van gebruikstoepassing aan gebruiksrecht is 
datt hierdoor de verschillende mogelijke stappen in de productieketen kunnen 
wordenn veronachtzaamd, aangezien in bepaalde gevallen de rechten rechtstreeks 
aann de uiteindelijke informatiedienstaanbieders worden toegewezen (zie hierover 
verderr paragraaf 7.4). Met de opdeling van de productieketen van Figuur 3.1 
voorr ogen betekent dit dat de juridische gebruiksbeperking een vergaande mate 
vann integratie kan opleggen of in ieder geval sterk stimuleert.45 

Naastt de koppeling tussen gebruikstoepassing en gebruiksrecht is een tweede, 
vanuitt economisch oogpunt belangrijke juridische belemmering dat de ver
handelbaarheidd van gebruiksrechten niet optimaal is. De gedetailleerde 
gebruiksvoorschriften,, onduidelijkheid over gedeeltelijke verhandeling en dus 
overr eigenhandige opsplitsing van rechten naar tijd, gebied en/of frequentie
ruimte,, en het reeds eerder genoemde toestemmingsvereiste vormen de nodige 
belemmeringenn voor een levendige markt van rechten tussen gebruikers. De 
factoo overdracht van rechten door overdracht van de gehele onderneming in het 
bezitt van een dergelijk recht behoort tot de mogelijkheden maar is omslachtig 
enn vormt zo eveneens een effectieve belemmering voor de verhandeling. Een 
efficiëntee secundaire markt ontbreekt derhalve. 

Eenn voorbeeld van een losstaande entiteit waaraan transmissiecapaciteitproductie is 
uitbesteed,, is de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (Nozema). Deze 
maatschappijj is opgericht ten behoeve van de doelmatige verzorging van de 
transmissiee van omroepsignalen. Het aandelenkapitaal is verdeeld tussen overheid en 
omroepen.. Zij verzorgt heden ten dage de transmissie voor zowel publieke omroepen 
(verplicht)) als commerciële omroepen (vrijblijvend). Naast dit voorbeeld kan de PTT 
wordenn genoemd als doorverkoper van draadloze-transmissiecapaciteit. 
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3.4.44 Overheidsmarktmacht 

Bovengenoemdee wijzen van ingrijpen zijn niet zonder gevolgen voor de positie 
vann de overheid. Doordat de Nederlandse overheid er voor gekozen heeft het 
spectrumm centraal te beheren door uitgifte van tijdelijke, niet gemakkelijk 
verhandelbaree rechten is de overheid in feite monopolist bij de bepaling van het 
aanbodd op de spettnimmarkt.46 Dit heeft de kritiek uitgelokt dat de overheid het 
aanbodd zou kunnen vergroten door bepaalde inefficiënties in de verdeling van 
hett spectrum op te heffen. Door dit achterwege te laten, zou het tekort aan 
frequentiess op bepaalde deelmarkten 'kunstmatig' in stand worden gehouden. 
Zekerr in het geval dat prijsvorming voor bepaalde spectrumdelen wordt 
toegelaten,, komt hierbij het verwijt van kunstmatige prijsopdrijving. In feite 
komenn de verwijten erop neer dat de overheid misbruik maakt van haar 
marktmachtt op de spectrummarkt. Of deze verwijten terecht zijn, wordt hier in 
hett midden gelaten. Wel kan worden aangegeven op welke wijze in het 
spectrumbeleidd stimuli kunnen worden gecreëerd ter minimalisering van deze 
zogenaamdee 'kunstmatige' schaarste. 

Dee invloed van de overheid doet zich gelden bij de allocatie, de bepaling van het 
aantall vergunningen en de opzet van de toewijzing. Bij allocatie kan de 
marktmachtt worden gebruikt door een te krap aanbod op de markt te plaatsen 
all dan niet door bevoordeling van overheidsonderdelen en uitvoerders van 
overheidstakenn zoals defensie of de publieke omroep. Bij de bepaling van het 
aantall vergunningen kan een klein aantal vergunningen worden gecreëerd 
waardoorr de competitie - en dus in het voorkomende geval de prijzen - bij de 
primairee verdeling wordt opgejaagd. Bij toewijzing ten slotte kan bevoordeling 
vann overheidsonderdelen een krapte op de 'commerciële' markt doen ontstaan. 
Ditt geldt uiteraard alleen voorzover de verschillende kandidaten bij de 
toewijzingg met elkaar in concurrentie treden en de strijd om spectrum voor 
overheidsonderdelenn dus niet reeds bij de allocatie is beslecht. Indien overigens 
vanuitt strategische overwegingen het aanbod op een bepaald moment wordt 
beperktt - om de prijs op te voeren - moet bedacht worden dat het mogelijk is 
datt de marktpartijen een zodanig rationeel overzicht hebben van het totaal 
beschikbaree aanbod (dat deels later op de markt wordt gebracht om nu het 
aanbodd te kunnen beperken) dat het de overheid niet lukt hiermee de prijs op te 

4 66 Een meer gedetailleerde omschrijving van de gebruiksrechten in de Nederlandse 
praktijkk volgt in hoofdstuk 7. 
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drijven.477 Het is echter de vraag off de transparantie en rationaliteit in de praktijk 
zodanigg zijn dat dit voorbehoud opgaat. 

Gegevenn de voorbeschreven mogelijkheden is het een probleem dat het 
mededingingstoezichtt zich richt op de marktpartijen op de secundaire markt en 
niett voorziet in toezicht op misbruik van de machtspositie van de overheid- Een 
oplossingg voor deze situatie kan liggen in het op afstand van de overheid 
plaatsenn van de spectrumrechtenuitgifte. Dit kan door een onafhankelijke 
spectrumbeheerderr in te stellen, maar ook al door het besluitvormingproces 
overr spectrumverdeling minder onderhevig te maken aan ad hoc invloeden en te 
latenn verlopen volgens ex ante opgestelde, controleerbare criteria. Een tweede 
oplossingg is de overheid bewust te maken van de kosten en baten van het in 
eigenn hand houden van spectrum. Dit laatste kan worden bereikt door de 
overheidd te laten concurreren voor het recht op spectrumgebruik op de markt 
en/off door een heffing op spectrumgebruik te stellen. 

Dee suggestie dat de overheid dient mee te dingen in een marktgeoriënteerde 
verdelingg van spectrum is niet nieuw.48 Ook in Nederland is gesteld dat de 
overheidd mee dient te betalen.49 De overheid heeft echter gesteld een instrument 
alss een schaarsteheffing niet geschikt te achten om de efficiëntie van gebruik te 
verhogen.. Dit zou slechts leiden "tot het rondpompen van geld van de ene 
overheidsorganisatiee naar de andere".50 Deze redenering gaat geheel voorbij aan 
hett efficiëntie verhogende effect van dit 'rondpompen van geld'. Er kan worden 
gesteldd dat er geen reden is het spectrum anders te benaderen dan andere 
productiefactoren.. Ook voor productiefactoren als grond en arbeid dienen de 
overheidsdienstenn te concurreren op de gewone markten. De betreffende 
overheidsdienstt dient in dat geval wel vrijelijk te kunnen kiezen voor alternatieve 
transmissiemiddelenn of ook voor besparingen op transmissiegebruik. 

Coasee 1972. Een van de veronderstellingen hierbij is overigens dat de monopolist zelf 
geenn toepassing heeft voor het te verkopen duurzame goed, hetgeen bij het spectrum 
voorr de overheid niet het geval is. 

Coasee 1959, p. 21 bespreekt deze variant reeds. Hij ziet geen overtuigende reden om 
dee overheid anders te behandelen dan andere gebruikers. Zie bijvoorbeeld ook Coase 
1962,, p. 40 e.v., Minasian 1975, p. 263 en Schroepfer 1992, p. 432. 
Commissiee van Advies inzake Post en Telecommunicatie {CAPT), 'Herziening Wet op 
dee Telecommunicatievoorzieningen' 1995, p. 19. 
KamerstukkenKamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 40. 

47 7 
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50 0 
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3.4.55 Argumenten ingrijpen 

Dee argumenten voor de historisch gegroeide inrichting van het spectrumbeleid 
zijnn niet altijd expliciet gemaakt. Hier worden ex post enkele mogelijke gronden 
aangegevenn en kort geëvalueerd. Dit geschiedt aan de hand van de in dit 
hoofdstukk besproken algemene gronden voor overheidsingrijpen in een markt. 

Dee fysisch beperkte voorradigheid van spectrum lijkt, vanwege de vrees voor of 
constateringg van schaarste, voor overheden de directe aanleiding te zijn geweest 
omm ten behoeve van bepaalde gebruikstoepassingen de beschikbaarheid van 
spectrumm te verzekeren (zoals ten behoeve van defensieactiviteiten). In 
samenhangg daarmee heeft het schaarsteargument aanleiding gegeven de selectie 
vann ook de overige gebruikers centraal geregisseerd te laten verlopen.51 In het 
gevall van schaarste worden de marktuitkomsten kennelijk op voorhand 
argwanenderr aanschouwd52 Het schaarste argument is zeker in het geval van de 
omroepreguleringg aangegrepen om toegang tot het spectrum en bovendien de 
reguleringg van de uitingen ter hand te nemen.53 

Bijj het schaarsteargument zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Namelijk -
zoalss Coase opmerkte - "... it is a common place of economics that almost all 
resourcess used in the economic system ... are limited in amount and scarce, in 
thatt people would like to use more than exists. Land, labour and capital are all 
scarce,, but this, of itself, does not call for government regulation."54 Het enige 
datt (economische) schaarste vereist, is een mechanisme om te bepalen wie 
gebruikk mag maken van het schaarse goed 

Desalnietteminn verloopt in Nederland (en vele andere landen) de selectie van 
spectrumgebruikerss centraal en van overheidswege. Onder welke van de 
besprokenn gronden voor ingrijpen dit is te scharen, is lastig te bepalen. 
Denkbaarr is dat bepaalde diensten (defensie, telecommunicatie, omroep) als 
collectievee goederen worden gezien of als goederen die de consument uit zich 
zelff te weinig tot zich neemt in een vrije markt (zogenaamde merit goods). Deze 
constateringg zou dan vervolgens hebben geleid tot reservering van spectrum ter 

5 11 Zie verder hoofdstuk 4. 
5 22 De Sola Pool 1983, p. 234 e.v. stelt ronduit: "Where some resource is either very 

scarcee or not easily divisible, ordinary markets function badly." Dit wordt gesteld 
vanwegee het gevaar van monopolievorming, hetgeen echter andere bemoeienis vereist 
dann bemoeienis met de verdeling. 

5 33 Zie onder andere Barendt 1993, p. 3 e.v. en Van Eijk 1992, p. 186 e.v. 
5 44 Coase 1959, p. 14. 
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verzekeringg van de productie van deze diensten. Het is de vraag of daarmee de 
minstt verstorende oplossing is gekozen. 

Hett feit dat de (soms intensieve kwalitatieve) selectie door de overheid geschiedt 
kann ook te maken hebben met het feit dat de overheid gemeend heeft dat het 
informatietekortt op de markt (risico en onzekerheid is aangemerkt als een van 
dee gronden voor ingrijpen) omtrent de kwaliteit van de goederen (radiodiensten) 
zodanigg was dat overheidsingrijpen noodzakelijk was om te voorkomen dat de 
dienstenn van slechtere kwaliteit (als de goedkoopste) boven komen drijven. 

Eenn ander argument om het marktproces bij te sturen vloeit voort uit de 
mogelijkheidd van het optreden van externe effecten en wel in de vorm van 
interferentie.. Interferentie is een vorm van overlast voor andere gebruikers 
waarvann de kosten niet door de veroorzaker worden gedragen. Ten aanzien van 
hett spectrum is er niet voor gekozen de gebruikers met de kosten van 
interferentiee te confronteren. In plaats daarvan is gekozen voor direct ingrijpen 
inn de markt om de overlast terug te dringen en wel in de vorm van het verlenen 
vann gespecificeerde gebruiksrechten met interferentieverbod. 

Tenn slotte hebben de positieve externe effecten van standaardisatie en 
interoperabiliteitt er zeker toe bijgedragen dat de overheid zich met de inrichting 
vann het spectrurngebruik heeft bemoeid. Het ingrijpen kan daarbij beperkt 
blijvenn tot het stellen van gebruiksvoorschriften. 

Naastt voornoemde gronden voor het overheidsingrijpen in de markt heeft de 
overgangg naar een situatie met meer concurrentie ervoor gezorgd dat ook het 
toezichtt op de concurrentie een van de doelstellingen is geworden. Re
capitulerendd kan de onderstaande reconstructie worden gegeven van de huidige 
doelstellingen. . 

Tenn aanzien van het primaire verdeelmoment speelt voornamelijk de vraag 
welkee doelstellingen door ex ante beleid gerealiseerd kunnen worden. Mogelijke 
doelstellingenn zijn: 

•• a) het veiligstellen van de productie van collectieve goederen en merit goods 
doorr exclusieve reservering van spectrumdelen; 

•• b) het voorkomen van de selectie van diensten van slechte kwaliteit (door 
eenn probleem van asymmetrische informatie over de kwaliteit) door selectie 
(opp kwaliteit) door de overheid; 

•• c) het mitigeren van de negatieve externe effecten door afbakening van de 
gebruiksrechten; ; 
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•• d) het stimuleren van positieve externe effecten van standaardisatie en 
interoperabiliteitt door het opleggen van gebmiksverplichtingen; 

•• e) correctie of voorkoming van situaties van onvolkomen concurrentie, te 
behalenn door sturend op te treden bij de rechtentoewijzing (bijvoorbeeld 
doorr uitsluiting of het verlenen van biedvoordelen) of door verschillende 
rechtenn en plichten aan de gebruiksrechten te verbinden. 

Opp de secundaire markt is het ex post toezicht voor een belangrijk deel gericht 
opp het marktgedrag van de spelers. Het toezicht op het gebruik en misbruik van 
dee machtsposities is daarbij de hoofdzaak. 

Gegevenn deze doelstellingen worden hieronder de mogelijke instrumenten 
besprokenn voor het primaire verdelingsmoment. Daarna volgt een paragraaf met 
eenn bespreking van de secundaire markt. 

3.55 Primair e verdelin g 

Beleidsaanknopingspuntenn bij het primaire verdelingsmoment zijn de allocatie, 
dee formulering van de gebruiksrechten en de keuze van het verdeelmechanisme 
voorr de toewijzing. Hier wordt de nadruk gelegd op de verdeelmechanismen. 
Dee invloed van de formulering van de spectrumrechten op de verdeling op de 
secundairee markt komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Err zijn verschillende hoofdcategorieën verdelingsmechanismen te onder
scheidenn die ten aanzien van het spectrumverdelingsvraagstuk van belang 
kunnenn zijn: de verdeling op volgorde van aanmelding ('die het eerst komt, het 
eerstt maalt', ofwel 'first come, first served*), de kwalitatieve selectie (ook wel 
vergelijkendee toets *beauty contest', vergelijkende hoorzitting, tender of 
schoonheidswedstrijcO,, de loterij en de verkoop (in de prakrijk de veiling). 
Hieronderr worden de verschillende mechanismen besproken evenals hun 
prestatiess ten aanzien van de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 
efficiëntiee en de mogelijkheid sturend op te treden vanuit de verschillende 
grondenn voor ingrijpen. Daarnaast dient het instrument zelf zo min mogelijk 
bijkomendee verstoringen op te leveren. Aangezien het mechanismen voor 
verdelingg betreft kunnen de instrumenten in principe worden ingezet voor de 
tweee deelstappen in de primaire verdeling, de allocatie en de toewijzing. 

Afgaandee op de bespreking van de basistheorie van markten en overheids
ingrijpenn is het prijsmechanisme het eerst aangewezen instrument om op een 
marktevenwichtt tussen vraag en aanbod te bewerkstellingen. In plaats van de 
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historischee verdelingsmechanismen als uitgangspunt te nemen, wordt hier een 
omgekeerdee aanpak gevolgd Uitgegaan wordt van een markt waarop een 
prijsmechanismee kan functioneren, vervolgens wordt bekeken of afwijkingen 
hiervann te rechtvaardigen zijn, gegeven de hiervoor besproken doelstellingen. 

3.5.11 Prijsmechanisme 

Bijj de bespreking van de efficiëntie en het prijsmechanisme is reeds opgemerkt 
datt het prijsmechanisme de verdelingsefficiëntie kan optimaliseren. De kans is 
aanzienlijkk (althans beter dan bij hantering van de andere mechanismen) dat 
degenee met de hoogste waardering en dus de beste winstvooruitzichten het 
betreffendee spectrumrecht in handen krijgt en dat deze partij overeenkomt met 
dee meest efficiënte producent. Er moet echter een voorbehoud worden 
gemaakt,, aangezien zowel een situatie van onvolkomen concurrentie (in het 
voorkomendee geval kan een ongeclausuleerde verkoop een consolidatie van 
bestaandee machtsposities opleveren; zie paragraaf 3.2.2) als een suboptimale 
mnchtingg van de verkoop de nodige verstoringen kan opleveren. Het verloop 
vann de procedure van verkoop of veiling is namelijk afhankelijk van de 
inrichting.. In principe kan de procedure relatief snel en tegen lage kosten 
wordenn doorlopen. Transparantie en objectiviteit lijken gegarandeerd. De 
uiteindelijkee inrichting van de verkoop kan in de praktijk echter afwijkingen van 
dezee optimale situatie opleveren (zie verder de paragraaf over veilingen). 

Eenn belangrijk gevolg voor de markt is dat een prikkel tot efficiënt gebruik 
wordtt gegeven doordat de selectie door verkoop tevens een prijskaartje geeft 
aann het spectrum. Door voor de gebruikers de gevolgen van hun handelen direct 
voelbaarr te maken - namelijk weerspiegeld in de waarde van hun gebruiksrecht 
en/off de resultaten van de exploitatie daarvan -, wordt de verantwoordelijkheid 
voorr efficiënt gebruik bij de marktspelers neergelegd in plaats van bij de 
overheidd als bewaker van het gebruik. Voordeel is dat de overheid minder 
(moeilijkk tot niet te vergaren) informatie nodig heeft. Deze informatie ligt en 
blijftt - bij verschuiving van de verantwoordelijkheid - liggen bij de 
marktpartijen.. Voorwaarde voor de realisering van de voordelen is overigens dat 
dee formulering van de gebruiksrechten zodanig is dat er mogelijkheden bestaan 
omm te reageren op de prikkels (zie paragraaf 3.6.1). 

Hieronderr wordt de mogelijkheid van verkoop van spectrumrechten verder 
uitgewerktt voor het geval de marktverhoudingen relatief onbekend zijn. De 
veilingg is in deze situatie de manier bij uitstek om een verkoop te 
bewerkstelligen. . 
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3.5.22 De veiling 

Dee veiling is een beproefde methode voor het verkopen van schaarse goederen.55 

Veilingenn kunnen worden ingezet als er geen goed ontwikkelde markt is, dat wil 
zeggenn als zich een situatie voordoet waar de informatie over de vraag-en-
aanbodverhoudingenn en dus de waarde van het goed niet voor het oprapen ligt. 
Hett biedproces zorgt er onder meer voor dat de werkelijke waarde van het goed 
aann de verkoper bekend wordt gemaakt. Met de optie van aanzienlijke inkomsten 
enn relatief lage uitvoeringskosten is de veiling een aantrekkelijke manier om het 
spectrumm te verdelen. 

VeilingnVeilingn - basistypen 
Hett prijsmechanisme en daarmee ook de veiling biedt - beter dan andere 
verdelingsmethodenn - uitzicht op een efficiënte verdeling. Er wordt immers 
bewerkstelligdd dat het verkochte goed - in dit geval het frequentierecht - toekomt 
aann degene die het hoogste bod heeft uitgebracht. Bij een efficiënte verdeling 
komtt deze bieder overeen met degene die dit goed het hoogst waardeert. Een 
efficiëntee verdeling is echter niet een gegarandeerde uitkomst bij gebruik van een 
veiling.. De ene veiling is namelijk de andere niet. De uitkomst van het 
veilingprocess is afhankelijk van de keuze van het type veiling. Veilingen kunnen 
wordenn ingedeeld naar de regels volgens welke de verkoop plaats heeft. Zodoende 
zijnn vier basistypen te onderscheiden. Dit zijn de veiling onder couvert (sealed bid 
auction),, de tweede-prijs veiling onder couvert (sealed second bid auction), de 
veilingg bij afslag en de veiling bij opbod.56 Dit is de klassieke indeling van veilingen 
voorr een enkel goed De optimale inrichting van een veiling wijzigt indien het 
meerr dan een goed betreft, waarbij tevens van belang is of er onderlinge synergie 
off complementariteit bestaat tussen de goederen. 

Bijj een veiling onder couvert (sealed bid auction) worden alle gegadigden uitgenodigd 
eenn geheim bod te doen. De hoogst biedende krijgt het geveilde goed toegewezen 
enn betaalt daarvoor de door hem of haar geboden prijs. De strategie bij deze 
veilingg zal zijn om niet alleen rekening te houden met de eigen waardering van het 
goedd maar tevens met die van de medebieders. Dit bergt het risico in zich dat 
foutievee inschattingen van de respectievelijke waarderingen het tot stand komen 
vann een efficiënte uitkomst verhinderen. 

5 55 Delen van onderstaande teksten zijn reeds gepubliceerd in Verberne, Van Eijk & 
Dommeringg 1996. 

5 66 Deze indeling wordt gemaakt op basis van het gezaghebbende artikel over veilingen 
vann Vickrey 1961. 
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Dee seakd seocnd bid-methoóe houdt eveneens in dat elke gegadigde een geheim bod 
uitbrengt.. De hoogst biedende krijgt het frequentierecht toegewezen. Echter, in 
afwijkingg van de gewone sealed ^Ü-veiling, betaah deze hiervoor het op één na 
hoogstt geboden bedrag. Kort samengevat blijkt uit speltheoretische analyse dat 
dezee veiling bij het veilen van een enkel object onder bepaalde omstandigheden 
automatischh leidt tot efficiënt biedgedrag van de bieders, in die zin dat degene met 
dee hoogste waardering tevens het hoogste bod zal uitbrengen. De wetenschap dat 
hett een na hoogste bod de prijs stelt, maakt namelijk het simpelweg bieden naar 
dee eigen waardering tot de beste strategie. Hierbij moet worden benadrukt dat het 
beoogdee biedgedrag een direct gevolg is van de toezegging dat het hoogste bod 
niett tevens de prijs bepaalt. 

Veilingg bij afslag - ook wel de Dutxh auction genoemd - is een methode die onder 
anderee wordt gehanteerd op de Nederlandse bloemenveilingen. De prijs daalt 
totdatt een van de gegadigden aangeeft voor de dan getoonde prijs het goed te 
willenn opkopen. Het probleem van deze veilingmethode is dat elke bieder zal 
proberenn om minder te bieden dan de eigen waardering en meer dan de 
concurrentenn zullen bieden. Het is bij deze strategie mogelijk dat, evenals bij de 
firstt price sealed bid veiling, door een foutieve inschatting van het gedrag van de 
medebiederss de bieder die het frequentierecht het hoogst waardeert, de veiling 
tochh verliest. 

Bijj de veiling bij opbod is elke bieder op de hoogte van het laatst geboden bedrag. 
Inn iedere biedronde zal een bieder de eigen waardering maar ook de verwachte 
actiess van zijn medebieders moeten bepalen. De veiling bij opbod onderscheidt 
zichh doordat de bieders de mogelijkheid hebben te reageren op het gedrag van 
hunn medebieders. Herhaald bieden is namelijk mogelijk. Door de informatie die 
tijdenss het bieden vrijkomt over de waarderingen en inschattingen van 
medebiederss wordt het risico van een inefficiënte verdeling verkleind, hetgeen een 
belangrijkk voordeel van deze veilingvorm is. 

Ve&tngnVe&tngn - complexe cmstancügbeden 
Elkk basistype veiling heeft zijn eigen toepassingsmogelijkheden. Van belang voor 
dee keuze van het type veiling zijn de omstandigheden zoals de kwaliteit en 
kwantiteitt van het te veilen goed (het kan bijvoorbeeld gaan om een enkel goed, 
meerderee identieke goederen, of meerdere niet-identieke goederen) en de 
eigenschappenn van de bieders.57 Daarnaast is van belang de kwaliteit van de 
informatiee die de kopers hebben over de werkelijke waarde van het te veilen goed 

Eenn al wat ouder overzichtsartikel over veilingen en de invloed van verschillende 
omstandighedenn is McAfee & McMillan 1987. Meer recent is Van Damme 1997a. 
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Dee waande van het goed kan subjectief (persoonlijk) of objectief zijn.58 In de 
praktijkk zal een goed veelal beide waardevormen incorporeren. 

Vann de genoemde veüingtypen zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk. Het 
biedenn voor meerdere te veilen goederen kan bijvoorbeeld simultaan, sequentieel 
off combinatorisch verlopen. Combinatorisch betekent dat een bod op een naar 
eigenn inzicht samengesteld deelpakket goederen kan worden uitgebracht, 
hetgeenn voordelen heeft indien de te veilen goederen onderlinge synergie 
vertonen.. De wijze waarop het biedproces is ingericht met betrekking tot bij
voorbeeldd de voortgang, afronding en informatieverspreiding biedt vervolgens 
ookk nog mogelijkheden het biedproces af te stemmen op de omstandigheden. 

Herr wordt niet verder ingegaan op de vraag welk veilingontwerp het meest 
geschiktt is voor welke omstandigheden. Daarvoor wordt verwezen naar de 
gespecialiseerdee literatuur over veilingtheorie, -experimenten, en -praktijk.59 

Onderstreeptt wordt hier het belang om zich goed te laten informeren over 
mogelijkee veilingontwerpen. 

Gevc^metlen Gevc^metlen 
Overr de vermeende (negatieve) consequenties van het gebruik van veilingen door 
dee overheid is de nodige discussie gevoerd.60 Hier worden enkele punten uit deze 
discussiee besproken. Aan de orde komen de vrees voor te hoge veüingprijzen, 
verhogingg van consumentenprijzen, de invloed van de veilingprijs op de 
concurrentieverhoudingen,, dit laatste in verband met de level playing field 
problematiek,, en de invloed van de veilingprijs op investeringen, dit in verband 
mett de innovatie. Als laatste wordt kort ingegaan op een aspect dat voornamelijk 
speeltt ten aanzien van omroepdiensten, namelijk dat niet de inhoudelijk meest 
interessantee marktpartijen, maar de marktspelers met het meeste kapitaal de 
gewildee frequenties opkopen. 

Hett eerste punt is de vrees voor te hoge veilingprijzen, voortvloeiend uit de 
zogenaamdee winner's curse. Deze curse is gebaseerd op een foutieve inschatting van 
dee objectieve waarde van het geveilde goed De winnaar bij een veiling is in dit 
gevall degene die de waarde het meest overschat. In de praktijk zal het risico van 
dee winner's curse waarschijnlijk vervelender zijn voor de verkopende partij dan 
voorr de kopende partijen. Deze laatsten kunnen het risico incalculeren in het uit te 

Dee termen in de economische literatuur zijn private value versus common value. 
Cramtonn 1998, Klemperer 1998 en Milgrom 1998 bespreken de complexere veilingen, 
onderr andere voor het veilen van spectrum. 
Vann Damme 1997c en 1997b geeft een uitgebreidere bespreking van (vermeende) 
nadelenn van veilingen. 
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brengenn bod, met als gevolg dat de opbrengst van de veiling (overmatig) wordt 
gedrukt.611 Het is namelijk mogelijk dat de bieders zelf het effect corrigeren door 
hunn bod naar beneden aan te passen indien zij merken of verwachten met dit bod 
tussenn de hoogst biedenden uit te komen. Optimale verspreiding van vrijkomende 
informatiee over de waarde van het goed - al dan niet tijdens het biedproces 
(hiervoorr is bij uitstek het bieden bij opbod geschikt) - kan een oplossing geven 
voorr zowel de overschatting als voor overmatige correctie. 

Eenn eventuele prijsverhoging voor het publiek, als gevolg van het feit dat de 
dienstaanbiederss moeten betalen voor de toewijzing van spectrumrechten, is een 
veell gehoord argument tegen het gebruik van veilingen.62 De economische theorie 
voorspeltt echter in beginsel geen prijsverhoging. De theorie stelt dat in een markt 
dee prijs afhankelijk is van het niveau van de marginale kosten behorende bij het 
vigerendee productieniveau. Vaste lasten, zoals bijvoorbeeld een veilingprijs, 
komenn ten laste van de winst. De veilingprijs zal derhalve in theorie ten laste 
komenn van de winst van de dienstaanbieder en zal verder geen invloed hebben op 
dee prijsstelling. Het is zelfs denkbaar dat door de verhoogde economische 
efficiëntiee op de markt, de prijzen juist omlaag gaan. In het uiterste geval kan 
overigenss een veilingprijs wel de toetreding tot de markt zodanig belemmeren 
(dee winstvooruitzichten wegen niet op tegen de te betalen prijs voor 
markttoegang)) dat er minder spelers tot de markt toetreden. Door de 
verminderdee concurrentie kan dan een opwaartse druk op de prijzen ontstaan. 

Inn de telecommunicatiemarkt zijn uiteraard afwijkingen van dit theoretisch 
modell aan te wijzen. Het bovenstaande berust op bepaalde veronderstellingen 
overr de perfectie van markten en het gedrag van economische actoren.63 Als 
correctiee op de theorie wordt dan ook opgemerkt dat in de praktijk de 
prijsstellingg door dienstaanbieders wellicht niet op de voorbeschreven wijze 
verloopt.644 Bovendien kan door kapitaalmarktimperfecties een verhoging van de 
vastee lasten gevolgen hebben voor de marginale kosten zodat alsnog invloed op 
prijsstellingg (en investeringen, zie hieronder) mogelijk is. Al met al lijkt men 
echterr niet uit het oog te mogen verliezen dat de positieve effecten van 
scherperee concurrentie en verhoogde prikkels tot efficiënt gebruik de eventuele 

Vann Damme 1997c, p. 26. 
Dezee zorg is onder andere geuit door de Raad van State en de OPT [Kamerstukken II 
1996/97,, 25171, A, p. 11 en nr. 3, p. 9). Ook de Europese Unie heeft deze vrees 
meermalenn uitgesproken, zie p. 185 e.v. 
Ziee in afwijking daarvan bijvoorbeeld Boorsma 1973 die voor een oligopolistische 
marktt de afwenteling van lump sum belastingen bespreekt. 
Ziee bijvoorbeeld Noam 1997, p. 465. 
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nadelenn van prijsstelling - in ieder geval ten aanzien van de consumentenprijzen 
-- kunnen opheffen. 

Eenn derde argument tegen de veiling stelt dat indien de aanbieders van 
concurrerendee diensten geen veilingprijs betalen voor hun licenties, dit een 
concurrentienadeell geeft aan de aanbieders die hun licentie via een veiling moeten 
kopen.. Het instellen van een (na)heffing voor directe concurrenten lijkt een 
oplossingg voor dit leud playing ̂ öW-probleem. De strategische beslissingen van 
bedrijvenn zullen echter - volgens de reeds hierboven uiteengezette economische 
theoriee - niet beïnvloed worden door een vaste-kostenpost, die de veilingprijs nu 
eenmaall is. Dit zou betekenen dat een compensatie van de veilingprijs door 
naheffingenn overbodig is. Verschil in behandeling bij toelating op de markt zou 
derhalvee niet relevant zijn voor de concurrentieverhoudingen. Bij deze redenering 
wordtt echter hetzelfde voorbehoud gemaakt als hierboven ten aanzien van de 
achterliggendee veronderstellingen. De voornaamste twijfel ligt in dit geval bij het 
functionerenn van de kapitaalmarkten. Zie verder de bespreking van het level 
playingg field probleem in paragraaf 3.6.3. 

Hett vierde argument is dat veilen de investeringen ten behoeve van de innovatie 
zouu belemmeren. Dit argument heeft ook een plek gevonden in de 
Vergunningenrichtlijn.655 Een heffing voor schaarse hulpbronnen moet rekening 
houdenn met de noodzaak de ontwikkeling van innovatieve diensten te 
bevorderen.666 Wederom kan worden betwist of een heffing een effect heeft, in 
ditt geval op de innovatie(investeringen). De meest rigoureuze stellingname is dat 
alss de innovatie geen kredietkapitaal weet te vinden, de ontwikkeling kennelijk 
niett de moeite waard is.67 De werking van de kapitaalmarkten is een cruciale 
factorr voor de doorslaggevendheid van dit argument. Empirische vaststelling 
vann het werkelijke effect wordt belemmerd doordat de positieve effecten van 
veilingprijzen,, namelijk de verhoogde concurrentie en de prikkel om de kosten 
voorr spectrumgebruik tot een minimum te beperken, een tegengesteld en dus 
innovatiee bevorderend effect hebben. 

Hett laatste punt is de angst dat de rijkste marktspelers er vandoor gaan met het 
tee verkopen goed. De redenering kan zijn dat kleine partijen niet het benodigde 
kapitaall bij elkaar kunnen krijgen, ook al zijn zij in principe de meest efficiënte 
producent.. Dit lijkt dus uit te gaan van een imperfecte kapitaalmarktwerking. 

6 55 Richtlijn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 
betreffendee een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatiediensten, PbEG 1997 L 117/15. 

6 66 Artikel 11 lid 2 Vergunningenrichtlijn. 
6 77 Bauers verwoording van Schumpeters stellingname. Bauer 1997, p. 563. 
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Mochtt dit zo zijn dan kan gekozen worden voor biedvoordelen voor minder 
kapitaalkrachtigee partijen. Daarin zit het risico dat alle kleine partijen over een 
kamm worden geschoren. Het zal echter niet zo zijn dat kleine partijen per 
definitiee interessanter zijn - kwalitatief of qua innovatie. Wel kan een 
overwegingg zijn dat biedvoordelen van kleine partijen dienen ter compensatie 
vann de financiële armslag van een oud-monopolist. Het is derhalve van belang 
datt controle bestaat op (het misbruik van) machtsposities in het biedproces. 

3.5.33 Kwalitatieve selectie 

Vann de kwalitatieve selectie worden hier twee basisvormen onderscheiden. In de 
eerstee variant gaat de selectie gepaard met een beperking in aantal, waarbij 
toelatingg wordt bepaald door de aangebrachte rangorde van de gegadigden (de 
vergelijkendee toets). In de tweede variant wordt alleen een minimum kwaliteits
niveauu vereist. De marktpartijen die hieraan voldoen, kunnen vervolgens - voor 
zoverr noodzakelijk - door middel van een ander selectiemechanisme in aantal 
wordenn beperkt. In deze vorm biedt het een goede basis voor combinatie met 
anderee mechanismen, waardoor zowel het voordeel van kwaliteitscontrole als de 
voordelenn van die andere mechanismen kunnen worden verenigd 

Dee reservering van spectrum door de overheid voor openbare diensten en eigen 
gebruikk wordt hier eveneens geschaard onder de noemer kwalitatieve selectie. Er 
vindtt immers een beoordeling plaats, op basis van (onbekende) kwalitatieve 
criteria,, of en hoeveel spectrum voor elk van deze diensten gereserveerd moet 
worden. . 

Hett verloop van de procedure van kwalitatieve selectie is vaak traag door het 
tijdrovendee proces van inhoudelijke vergelijking. De kosten, zowel voor 
marktpartijenn als voor de overheid, kunnen aardig oplopen. Het proces van 
selectiee is bovendien vaak vrij ondoorzichtig en onnavolgbaar voor de 
buitenstaander.. Objectivering van het besluitvormingsproces, door slechts 
eenduidigg uit te leggen criteria te hanteren, lijkt een aan te bevelen 
beleidsdoelstelling.. Juist het feit dat er een (subjectieve) beoordeling plaatsvindt, 
biedtt daarentegen ruimte voor het stellen van inhoudelijke kwaliteitseisen. 

Eenn belangrijk gevolg van de procedure is bovendien dat kwalitatieve selectie 
eenn belemmering voor de secundaire markt betekent. Een overheid zal na een 
gedegenn eerste selectie de vergeven rechten niet zonder meer verhandelbaar 
willenn stellen. Goedkeuring van overheidswege van de verkrijgende kandidaat bij 
overdrachtt van spectrumrechten op de secundaire markt is een voorbeeld van 
toepassingg van kwalitatieve selectie op de secundaire markt of, zuiverder, van de 
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doorwerkingg van de kwalitatieve selectie op initieel niveau. Het opnemen van 
eenn kettingbeding is een andere optie. Bij afwezigheid van prijsvorming 
ontbreektt daarnaast een prikkel tot efficiënt gebruik. Doordat een gewenste 
prijs/kwaliteitsverhoudingg kan worden geselecteerd, kunnen de consumenten
prijzenn in de overweging worden meegenomen. 

Tegenoverr de bovenstaande tekortkomingen moeten de voordelen van de 
kwalitatievee selectie worden gesteld Het mechanisme biedt immers de 
mogelijkheidd om partijen te selecteren op basis van meer factoren dan alleen de 
prijs.. Voor de incorporatie van kwalitatieve doelstellingen biedt in principe de 
veilingg meerdere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld kortingen of biedvoordelen 
voorr bepaalde marktpartijen. Kwalitatieve doelstellingen kunnen bovendien via 
dee vergunningsvoorwaarden worden veilig gesteld. Een voorbeeld hiervan is het 
veilenn van een aan spectrumrechten gekoppeld zenderprofiel voor de omroep. 
Voorwaardee hierbij is echter dat de (publieke) taak voldoende nauwkeurig te 
vangenn is in de vei^urmingsvc>orschriften en de geleverde kwaliteit controleer
baarr is. Controleerbaarheid impliceert dat de identiteit er minder toe doet. Bij 
oncontroleerbaarheidd of ondefinieerbaarheid van de taak zal de uitvoerder op 
betrouwbaarheidd en/of reeds gebleken kwaliteit - en dus op identiteit -
geselecteerdd moeten worden. Indien de identiteit van de uitvoerder van 
wezenlijkk belang wordt geacht, kan derhalve de kwalitatieve vergelijking worden 
geprefereerd.. "De moraal van het verhaal is dat, als kwaliteit niet contracteerbaar 
is,, concurrentie tot averechtse selectie kan leiden."68 

3.5.44 Verdeling op volgorde van aanmelding 

Dee werking van de verdeling op volgorde van aanmelding is dat de aanvragen 
opp volgorde van binnenkomst worden verwerkt. In de meest zuivere vorm 
geschiedtt de toewijzing van rechten direct op aanvraag, zonder enige voor
selectie. . 

Tenn aanzien van de uitkomst van de procedure moet worden opgemerkt dat de 
willekeurr aanzienlijk is. Dat een efficiënte verdeling wordt bewerkstelligd is 
derhalvee hoogst onwaarschijnlijk, zowel in het geval het mechanisme wordt 
toegepastt voor allocatie als bij de toewijzing. Bij hantering van deze methode in 
meestt zuivere vorm, dus zonder dat er een voorgaande selectie op basis van een 
aantall minimum vereisten wordt gemaakt, wordt de vraag bovendien op geen 
enkelee wijze afgeremd. Alleen de prijsvorming voor benodigde complementaire 
goederenn - de andere hulpmiddelen voor de opbouw van de uiteindelijke 

6 88 Van Damme 1997a, p. 24. 
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draadlozee infrastructuur, zoals een 'bakkie' of de zendmasten en andere 
benodigdhedenn voor een volwaardig landelijk communicatienetwerk - heeft 
invloedd op de vraag en brengt indirect een selectie teweeg. Eventuele bijsturing 
zall moeten geschieden via de vergunningsvoorwaarden of via een combinatie 
mett een voorafgaande kwalitatieve selectie. 

Watt betreft het verloop van de procedure lijkt de verdeling op volgorde van 
aanmeldingg een van de minst gecompliceerde methoden om een goed over 
verschillendee gegadigden te verdelen. Onder het motto op-is-op kan ook bij 
hevigee vragerconcurrentie een verdeling worden bewerkstelligd Bovendien is de 
methodee snel en zonder veel kosten inzetbaar. 

Dee gevolgen van de procedure voor de markt houden voornamelijk verband 
mett het feit dat prikkels ter bevordering van efficiënt gebruik ontbreken, althans 
dezee vloeien niet automatisch voort uit het selectiemechanisme. Effïciëntie-
prikkelss of -vereisten zijn eventueel wel via de vergunningen in te brengen. 
Doorr de ontstentenis van prikkels tot efficiënt gebruik, heeft het mechanisme -
zoalss hierboven reeds is opgemerkt - geen enkele rantsoenerende werking. 

Dee gevolgen van het inzetten van het mechanisme in het verleden zijn zeer 
zichtbaar.. Overconsumptie heeft in bepaalde spectrumgebieden aanzienlijke 
kraptee veroorzaakt. Juist dit effect (overconsumptie) kan echter, tezamen met de 
ongecompliceerdheidd van het mechanisme, een reden zijn geweest om het 
mechanismee te prefereren boven het prijsmechanisme. De redenering kan zijn 
datt indien de vraag niet door prijsvorming wordt afgeremd dit stimulerende 
effectenn heeft op de innovatie - bij bijvoorbeeld de wetenschap en het gebruik 
doorr amateurs. De effecten op de innovatie zijn echter ongewis. 

3.5.55 Loterij 

Dee uitkomst van de procedure van loting is arbitrair. Het verloop van de 
proceduree kent echter als voordelen de snelheid, de lage kosten en bovendien 
eenn grote doorzichtigheid. 

Watt betreft de gevolgen van de procedure voor de markt is, evenals bij de 
verdelingg op volgorde van aanmelding, een nadeel dat met een (vrij 
toegankelijke)) loterij (rechts)personen een waardevol goed om niet in handen 
wordtt gegeven. Los van het risico van inefficiënt gebruik dat hierdoor in de 
handd wordt gewerkt, bestaat de mogelijkheid dat het verkregen voordeel wordt 
verzilverdd bij verhandeling op de secundaire markt. Op zich werkt een dergelijke 
verhandelingg een meer efficiënte verdeling in de hand. Het instrument 
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ontaarddee in de Verenigde Staten echter in een soort kansspel.69 Bovendien kan 
(hett verzilveren van) een arbitrair verkregen voordeel politiek gevoelig liggen. 
Datt dit effect bij loting zichtbaarder lijkt dan bij verdeling op volgorde, ligt 
waarschijnlijkk in het feit dat de loterij tevens een eenmalige aantalbeperking 
bewerkstelligt. . 

Dee loterij lijkt nauwelijks toegevoegde waarde te hebben boven voornoemde 
instrumenten.. Het verdeelmechanisme zal verder onbesproken blijven. 

3.66 Secundair e mark t 

Dee doelstellingen ten aanzien van de secundaire markt zijn, theoretisch gezien, 
allereerstt het bevorderen van een efficiënte herverdeling dan wel, mocht de 
marktwerkingg geblokkeerd zijn, het stimuleren van efficiënt gebruik. Daarnaast 
iss van belang het repareren van tekortkomingen, zoals onvolkomen 
concurrentie.. Bovendien is het zaak de met de initiële indeling beoogde 
positievee effecten te behouden. De instrumenten op dit niveau zijn het 
mededingjbgstoezichtt en eventueel de wijziging of intrekking van de 
gebruiksrechten. . 

Eerstt wordt de invloed van de formulering van de gebruiksrechten op de 
werkingg van de secundaire markt besproken. Ook al wordt de afbakening van 
dezee rechten besloten op het moment van initiële verdeling, de impact op de 
secundairee markt is zodanig dat dit instrument hier wordt besproken. Naast de 
rechtenn en plichten die aan de gebruiksrechten worden verbonden, is de indeling 
inn aantal en grootte van invloed op de concurrentiemogelijkheden op de 
secundairee markt. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de 
mogelijkhedenn de mededinging in goede banen te leiden. Daarbij komt ook het 
overgangsprobleemm aan bod van de verschillen in machtsposities, ontstaan nadat 
nieuwee spelers op de markt zijn toegelaten. 

3.6.11 Vergunningformulering 

Nuu in Nederland (en veel andere landen) de weg is ingeslagen van introductie 
vann marktelementen in het overheidsbeleid dienen de vergunningsvoorwaarden 
hieropp te worden afgestemd. De inkleding van de spectrumgebruiksrechten is 
bepalendd voor de mate van efficiëntie die op de secundaire markt kan worden 
bereikt.. Reeds eerder is besproken dat onder meer de toestemming voor 

6 99 Verberne, Van Eijk & Dommerïng 1996, p. 220. 
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verhandelingg en de juridische gebruiksbeperkingen belemmeringen opleveren 
voorr de herverdeling op de secundaire markt. Gegeven de hiervoor besproken 
redenenn voor overheidsingrijpen kunnen deze maatregelen echter noodzakelijk 
zijnn om het beoogde effect van de initiële verdeling vast te houden. Zelfbepaling 
doorr de markt vermindert de ex ante invloed van de overheid. Hier tegenover 
staatt echter dat flexibele aanpassingsmogelijkheden van de verdeling aan 
veranderendee marktomstandigheden worden gecreëerd. 

Hieronderr wordt een opsomming en een korte omschrijving gegeven van enkele 
vann de beperkingen die in de praktijk aan de verleende gebruiksrechten worden 
verbonden.. Het zijn de meest relevante aspecten van spectrumrechten die de 
overheidd kan aangrijpen voor beleid Dit beleid kan enerzijds gericht zijn op het 
ordelijkk verloop van het spectrurngebruik (inclusief het zendergebruik) 
anderzijdss op de situatie op de toepassingsmarkt, dat wil zeggen de markt voor 
dee dienst die met behulp van het spectrum geleverd kan worden. 

Speanomvergunningenn kennen de volgende mogelijke gebruiksbeperkingen: 

•• De technische gebruiksparameters 

Frequentie,, tijdstip en gebied zijn de drie gebruiksparameters die reeds in 
hoofdstukk 2 zijn geïdentificeerd. Zij bepalen het beslag dat op het 
spectrumm wordt gelegd. Verdere technische (zender-)specificaties zoals 
hett toegestane zendvermogen bepalen mede het interferentiegebied zodat 
dezee eveneens onder dit kopje kunnen worden geschaard. 

Eenduidigee vastlegging van deze parameters vormt de basis voor duidelijk 
gedefinieerdee en exclusieve gebruiksrechten. Dit vergroot de zekerheid en 
daarmeee de efficiëntie op de secundaire markt. 

•• De vergunningsduur (en verlenging) 

Loss van de hiervoor genoemde tijdsparameter staat de duur of looptijd 
vann het gebruiksrecht. Dit is een essentiële waardebepalende factor. Bij 
introductiee van het prijsmechanisme zal de vergunningsduur in ver
houdingg tot de periode waarin een 'return on investment' wordt gehaald, 
(mede)) prijsbepalend zijn. Daarnaast is uiteraard het vooruitzicht op 
verlengingg na afloop van de vergunningtermijn van belang voor de prijs-
dann wel waardebepaling van de vergunning. 
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Hett effect van dit gebruiksrechtaspect op de efficiëntie van de 
spectrumrechtverdelingg is afhankelijk van de mogelijkheid tot ver
handelingg op de secundaire markt. Beperkte verhandelbaarheid betekent 
datt op secundair niveau nauwelijks correctiemogelijkheden van de initiële 
verdelingg bestaan. Indien herverdeling alleen via hernieuwde verdeling op 
primairr niveau mogelijk is, kan een lange duur nadelige gevolgen hebben 
voorr de verdelingsefficiëntie. 

Bijj herverdeling op de secundaire markt kan de verdeling worden aan
gepast,, los van de duur van de vergunning, waarmee het belemmerende 
effectt van een lange vergunningsduur wordt weggenomen. Integendeel, 
dee zekerheid van het recht wordt daarmee vergroot, hetgeen de efficiëntie 
vann de secundaire markt kan versterken. Een lange duur van 
gebruiksrechtenn kan namelijk efficiënt zijn in het geval er grote 
investeringenn in een specifieke gebruiksinfrastructuur noodzakelijk zijn. 
Intrekkingg van gebruiksrechten terwijl de kosten van een dergelijke 
infrastructuurr nog niet zijn terugverdiend, creëert het zogenaamde liold-
up** probleem. De gebruiker wordt voor het blok gesteld door de 
intrekking.. Meedingen naar verlenging tegen minder gunstige voor
waardenn kan zo worden afgedwongen.70 

•• Het type dienst (en/of het type techniek) 

Hett verleende gebruiksrecht kan meer of minder vergaand specificeren 
welkk gebruik er van het toebedeelde spectrum mag worden gemaakt. De 
allocatiee is op deze wijze ook te zien als het hechten van een gebruiks-
voorwaardee of -beperking aan de vergunning, met als voordeel het 
bevorderenn van de interoperabiliteit. Deze gebruiksvoorwaarde kan 
betrekkingg hebben op het type op te bouwen infrastructuur maar ook op 
dee met deze infrastructuur te leveren (mformatie)diensten. Ter 
bevorderingg van de flexibiliteit kan een zo ruim mogelijke specificatie 
wordenn bepleit, voor zover de gewenst geachte standaardisatie hiermee 
niett wordt aangetast. Via de aanpassing van vastgestelde standaarden of 
hett hanteren van open standaarden is overigens ook enige flexibiliteit in 
tee brengen. 

Err is reeds opgemerkt dat specificatie van het type dienst het recht 
minderr makkelijk herverdeelbaar kan maken (voor zover de technische 
mogelijkhedenn ruimer zijn dan de opgelegde specificatie). Niet alleen op 

7 00 Milgrom & Roberts 1992, p. 136. 
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dee secundaire markt, maar ook bij hernieuwde verdeling op primair 
niveauu wordt de flexibiliteit beperkt, voor zover herallocatie nodig is voor 
dee gewenste wijziging. Het veranderen van de bestemming tijdens de 
loopduurr op verzoek van de gebruiker, is een mogelijke oplossing. De 
mogelijkheidd tot wijziging zonder dat daartoe door de gebruiker een 
verzoekk is ingediend tast de zekerheid van het recht aan. Schadeloos
stellingg zal in een dergelijk geval op zijn plaats zijn. Bij een verbreding van 
dee categorie toegestane diensten, ter vergroting van de flexibiliteit, ligt dit 
uiteraardd anders. 

Naastt de specificatie van de te leveren dienst kan ook worden vastgelegd 
mett behulp van welke techniek de dienst moet worden geleverd. Dit heeft 
enerzijdss het voordeel dat standaardisatie wordt bereikt, anderzijds geeft 
hett een sterke beperking aan innovatieve krachten vanuit de radiodienst-
industrie:: introductie van een nieuwe techniek vereist een nieuwe 
vergunning.. GSM geeft een sterk voorbeeld van een geslaagde techniek
specificatie.. Verder wordt verwezen naar de hiervoor gemaakte 
opmerkingen. . 

Verhandelbaarheidd (en splitsing) 

Verhandelbaarheidd kan in verschillende gradaties worden toegestaan. 
Voorbehoudenn stellen ten aanzien van de kwalificaties van potentiële 
eigenarenn is mogelijk, hetgeen vooral nuttig is indien de initiële verdeling 
iss geschied door inhoudelijke selectie. Daarbij en daarnaast is (voor
afgaande)) toestemming mogelijk. Naast verhandeling van de gehele 
vergunningg is het denkbaar om verhandeling van een deelvergunning toe 
tee staan. Uitsplitsing langs de verschillende gebruiksparameters is daarbij 
denkbaar.. De vergunning kan in principe gedeeld worden in tijd, gebied, 
dann wel frequenüeruimte. Uiteraard is het ook mogelijk slechts een of 
tweee van deze mogelijkheden toe te staan. 

Verhandelbaarheidd en splitsing van rechten is een belangrijk sluitstuk van 
hett toelaten van meer marktwerking ter stimulering van zowel de selectie-
alss de gebruiksefficiëntie. Het biedt de basis voor het doorgeven van 
marktwensenn en de mogelijkheid daarop te reageren. Bij de formulering 
vann de verhandelbaarheid en de beperkingen daarop spelen verder de 
mededingingsdoelstellingenn een rol. 
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Gebruiksverplichting g 

Dee gebruiksverplichting kan een absoluut karakter hebben, hetgeen wil 
zeggenn dat het spectrum niet ongebruikt mag worden gelaten en derhalve 
moett worden benut in het kader van een reële exploitatie. Een dergelijke 
verplichtingg kan voorkomen dat partijen frequenties verwerven uit het 
oogpuntt van speculatieve dan wel concurrentiebelemmerende over
wegingen.. De gebruiksverplichting kan betrekking hebben op een of 
meerderee van de gebruiksparameters: tijd, gebied en spectrum. De 
gebruiksverplichtingg kan daarnaast ook de vorm hebben van een 
'uitbouw'-verplichting.. Deze verplichting reguleert niet zozeer de 
ingebruiknamee zelf maar de snelheid van de ingebruikname van het 
verworvenn spectrum. 

Bijj een goede marktwerking hoeven leegstand en speculatie geen 
problemenn op te leveren, afgezien van eventuele politieke onwenselijk
heid.. Zodra een winstgevender toepassing is gevonden zal het 
spectrumrechtt naar die toepassingg toe vloeien door tussenkomst van het 
prijsmechanisme.. Belemmering van de handel door bijvoorbeeld 
gebruikspecificatiess kan deze doorstroming echter ernstig verstoren zodat 
speculatiee en leegstand wel degelijk schadelijke effecten kunnen hebben 
voorr het efficiënt gebruik en de herverdeling op de secundaire markt. 

Sociaal-culturelee verplichtingen 

Sociaal-culturelee verplichtingen zijn verplichtingen die betrekking hebben 
opp de inhoudelijke aspecten van de toepassing en/of de levering daarvan. 
Enkelee voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn een universele 
dekkingsplicht,, speciale dienstverlening aan gehandicapten en omroep-
programmavoorschriften.. Deze verplichtingen vloeien voort uit een 
gewenstt geachte correctie op de rnarktuitkomst. 

Hett opleggen van deze verplichtingen gaat verder dan de hiervoor 
genoemdee aanduiding van het type dienst. De mogelijkheid dergelijke 
verplichtingenn op te nemen in de vergunning kan tegemoet komen aan de 
wenss kwalitatieve doelstellingen te verwezenlijken. De verstarring van de 
herverdelingg op de secundaire markt en de daaruit voortvloeiende 
consequentiess voor bijvoorbeeld de reactiemogelijkheden op 
efficiëntieprikkelss en de innovatie moeten daarbij voor lief worden 
genomen. . 
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•• Mededingingsbepalingen 

Dee formulering van de vergunningsvoorwaarden kunnen een belangrijk 
effectt hebben op de onderlinge concurrentieposities. Toezicht op de 
mededingingg kan daarnaast een efficiënte secundaire markt garanderen 
doorr handhaving van een acceptabel niveau van de concurrentie en 
voorkomingg van misbruik van machtsposities. De mededinging wordt 
hieronderr nader besproken. 

3.6.22 Mededinging 

Bijj de algemene bespreking van markten en overheidsingrijpen is reeds 
opgemerktt dat (ernstige) afwijkingen van volkomen concurrentie gronden 
kunnenn opleveren voor overheidsbemoeienis. De machtsposities op de 
dienstenmarktenn zijn van invloed op de uitgeoefende vraag bij de initiële 
verdeling.. Op de secundaire markt komt eveneens duidelijk de invloed van de 
situatiee op de dienstenmarkten naar voren. Dit maakt dat kwesties als site
sharing,, interconnectie, roaming en cross-ownership-bepalingen invloed kunnen 
hebbenn op de situatie op de spectrurnrnarkt. Omgekeerd werpt het vraag-en-
aanbodspell op de spectrurnrnarkt zijn schaduw op de dienstenmarkten. De 
reguleringg van de verdeling van het spectrum is derhalve van groot belang voor 
dee mededinging op die markten. 

Hiervoorr is reeds opgemerkt dat aantal en omvang van de spectrumrechten van 
belangg zijn voor de concurrentiemogelijkheden op de secundaire markt. Daarbij 
speeltt een rol in hoeverre partijen zijn toegelaten tot verkrijging van deze 
rechten.. Om bestaande machtsposities in te dammen kan bijvoorbeeld 
uitsluitingg van verkrijging worden opgelegd. Dit kan gebeuren bij de initiële 
uitgiftee maar ook op de secundaire markt in de vorm van een verbod van 
overdrachtt aan bepaalde partijen. Daarnaast is het mogelijk om een beperking 
opp te leggen aan het aantal gebruiksrechten of het totaal aantal megahertz dat 
eenn partij in handen mag houden. Dit laatste wordt een spectrum cap genoemd. 
Eenn probleem bij het vaststellen van een spectrum cap is dat over verschillende 
frequentiegebiedenn en verschillende diensten het aantal megahertz niet van 
gelijkee waarde hoeft te zijn. Een ander probleem is het bepalen en afbakenen 
vann de relevante spectrumdeelmarkten waarover de cumulatieve machtspositie 
vann marktpartijen relevant is, zeker omdat gezien de optredende convergentie 
opp de dienstenmarkten uiteenlopende marktpartijen elkaar reële concurrentie 
kunnenn aandoen. Als de gebruiksrechten eenmaal op de markt zijn geplaatst is 
hett belangrijkste punt het mededingingsrechtelijke toezicht op het marktgedrag 
vann de spelers. 
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3.6.33 Level playing field 

Bijj de overgang van een monopolistische markt naar een markt met meer 
partijenn speelt het specifieke probleem dat de concurrentieposities door de 
historischh gegroeide onevenwichtigheden niet gelijk zijn. Dit kan een 
belemmeringg opleveren voor het ontstaan van daadwerkelijke concurrentie. Om 
dee nieuwkomers gelijke startkansen te geven kan de overheid ingrijpen zodat 
eenn zogenaamd level playing field wordt gecreëerd. Het doel is daarbij gelijke 
kansenn en niet per se gelijke behandeling. 

Bijj de overgang tussen verdeelmechanismen voor de initiële uitgifte speelt het 
puntt dat een verandering van verdelingsmechanisme een verschil in behandeling 
bijj toetreding oplevert. Voor het level playing field vraagstuk is het van belang 
off het verschil in behandeling ook een nadeel in concurrentiekansen oplevert. 
Hett is derhalve de vraag in hoeverre een verschil in behandeling relevant is in 
diee zin dat het de concurrentie op een markt kan beïnvloeden. 

Voorr zover een marktpartij aan de zwaardere belasting ten onder gaat, is de 
invloedd uiteraard wel degelijk relevant. Strategisch gedrag zal echter in theorie 
niett worden beïnvloed door een wijziging van de vaste lasten. Een dergelijke 
aanslagg heeft invloed op de winst en niet op de beslissingssturende marginale 
kostenn van een onderneming die zich op een bepaalde markt bevindt. 

Dee theorie betreft echter een optimaal werkende economie, zonder vormen van 
falendd handelen of falende instituties. Een meer realistische kijk op de situatie 
kann naar voren brengen dat onder bepaalde omstandigheden de invloed van een 
zwaarderee financiële belasting wel degelijk negatief kan zijn. Een voorbeeld is 
eenn niet optimaal werkende financiële sector waarbij meer of minder krediet 
invloedd heeft op de voorwaarden waaronder krediet wordt verleend, zodat elk 
additioneell beslag op middelen wel degelijk invloed kan hebben op (strategische) 
beslissingen.711 Het lijkt echter niet reëel te veronderstellen dat bij de grote 
partijenn die tot op heden hebben geparticipeerd in veilingen de toegang tot 
kapitaall inderdaad dergelijke verstoringen kan opleveren. 

Gegevenn de veronderstelling of constatering dat er door het verschil in 
behandelingg inderdaad een ongelijkheid in concurrentiepositie is ontstaan, is het 
vervolgenss de vraag of het zin heeft achteraf de posities gelijk te trekken door de 
zittendee aanbieder(s) te onderwerpen aan eenzelfde behandeling als geldt voor 
dee nieuwe aanbieders. Het instrument dat in de praktijk is geopperd, is een 

711 Zie ook Van Damme 1997b, p. 35. 
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naheffing.. Wederom speelt daarbij dat een eenmalige belasting geen invloed zou 
hebbenn op het gedrag van de zittende aanbieder in die zin dat het strategische 
gedragg er niet door zal worden beïnvloed. De heffing is immers een onderdeel 
vann de vaste kosten. Daarbij geldt echter hetzelfde voorbehoud als hierboven is 
gemaakt. . 

Dee conclusie uit het bovenstaande lijkt te moeten zijn dat het uiteindelijke effect 
vann een verandering in de vaste lasten op de concurrentieposities vooraf niet 
geheell eenduidig is vast te stellen. Het is echter waarschijnlijk dat de gemaakte 
voorbehoudenn op de basistheorie een gering effect hebben. Economisch is 
derhalvee de overgang tussen toedelingsmechanismen niet echt een probleem. 
Gewenstee correcties van verschillen in machtsposities kunnen worden 
geëffectueerdd door het mededingingstoezicht en daarnaast via de vergunningen. 
Verschillenn in de vergunningsvoorwaarden hebben wellicht eerder effect op de 
gelijktrekkingg van ongelijke concurrentiekansen door het blijvend effect op de 
concurrentiepositie.. Gelijktrekking via de voorwaarden van de gebruiksrechten 
kann bijvoorbeeld een aanknopingspunt vinden in de exploitatietermijn of bij 
zwaarderee verplichtingen inzake site-sharing, roaming en dergelijke. 

3 . 6 . 44 Een vri je mark t 

Inn de voorgaande paragrafen is uitgegaan van de huidige situatie waarbij 
tijdelijkee spectrumrechten worden uitgegeven door de overheid. De ver
antwoordelijkheidd voor een efficiënte verdeling en gebruik kan echter ook 
geheell overgeheveld worden naar de markt, hetgeen een sterke stimulans kan 
gevenn aan de efficiëntie. Indien dit volledig wordt doorgetrokken, resulteert in 
feitee een eenmalige uitgifte van 'eeuwigdurende' rechten (of automatisch 
verlengingg bij goed gedrag).72 Bij het doen ontstaan van een dergelijke markt van 
'eeuwigdurende'' rechten dient uiteraard wel de markttoetreding van 
nieuwkomerss mogelijk te zijn. Dit betekent ofwel vrije toegang ofwel 
voorafgaandee selectie van nieuwkomers, die vervolgens een gebruiksrecht 
moetenn aankopen op de markt. 

Voorr de overheid resulteert in dat geval een taak om duidelijk gedefinieerde 
rechtenn op de markt te zetten en toezicht te houden op de concurrentie en 
interferentie. . 

Ditt model is al vaker geopperd, door Coase reeds in 1959 en verder onder andere 
(recentelijk)) door Fritts 1999. 
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Dee positieve effecten van standaardisatie en interoperabiliteit kunnen verloren 
gaann bij een geheel vrije bepaling van de inzet van de gebruiksrechten, voor 
zoverr er geen standaardisatie via de markt tot stand komt. De mogelijkheid blijft 
echterr bestaan om een bestemmingsplan voor het spectrum te hanteren evenals 
voorr land het geval is. 

Dee doelstelling om bepaalde overheidstaken te realiseren kan vorm krijgen door 
aankoopp van rechten op de vrije markt. Men kan zich namelijk afvragen of het 
niett een te zwaar middel is om op grond van overwegingen ten aanzien van de 
dienstenmarktenn over te gaan tot ontwrichting van de spertrummarkt. Een 
vergelijkingg zou zijn dat al het land (eveneens een schaarse en waardevolle 
hulpbron)) onteigend wordt om veilig te stellen dat bepaalde overheidsgebouwen 
en/off overheidsdiensten tot stand komen. Een tweede voorbeeld is dat vanwege 
dee moeilijkheden bij het verwerven van gekwalificeerd personeel (tegen 
'aanvaardbare'' kosten) een centrale allocatie op de arbeidsmarkt zou worden 
ingesteld d 

Hett argument dat (door een informatiegebrek) de kwaliteit van bepaalde 
dienstenn niet wordt gewaarborgd op een niveau dat de overheid wenselijk vindt, 
blijftt echter staan, zij het dat hieraan tegemoet kan worden gekomen door 
voorafgaandee selectie van nieuwkomers op de markt. Er dient in dat geval eerst 
toestemmingg tot inzet van een gebruiksrecht te worden gevraagd, op welk 
momentt een kwalitatieve beoordeling mogelijk is. Het probleem hierbij is dat 
indienn de overheid bij vernieuwde inzichten een verandering van de zittende 
uitvoerendenn voorstaat, de middelen daarvoor ontbreken. 

Naastt de economische overwegingen dient rekening te worden gehouden met 
dee praktische en de juridische mogelijkheden. Vanuit dat oogpunt is een 
interessantt toekomstbeeld een situatie waarbij door allocatiebepalingen 
spectrumm wordt gereserveerd voor bepaalde (overheids)diensten en er 
vervolgenss voor het overige spectrum, toegewezen aan niet-overheidsdiensten 
off -taakuitvoerders, een markt ontstaat van (eeuwigdurende) rechten 
(economischee eigendomsrechten). Dit lijkt de situatie te zijn waarnaar de 
praktijkk nu toegroeit, zij het dat het model van heruitgifte van tijdelijke rechten 
vooralsnogg niet wordt losgelaten. 

3.77 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de basistheorie ten aanzien van 
marktenn en overheidsingrijpen, waarna de markt voor spectrum en het ingrijpen 

87 7 



Verdelingg van het spectrum 

daarinn is besproken. Gegeven de argumenten voor overheidsingrijpen zijn 
vervolgenss de verdelingsmechanismen voor de initiële verdeling van 
vergunningenn besproken. Uitgaande van een voorkeur voor het prijs
mechanismee (in de praktijk de veiling) is onder bepaalde omstandigheden de 
keuzee voor een kwalitatieve selectie of verdeling op volgorde van aanvraag 
verdedigbaarr gebleken. 

Tenn slotte is aandacht besteed aan de verdeling op de secundaire markt. De 
formuleringg van de vergunningen of gebruiksrechten heeft daarop sterke 
invloed.. Daarnaast is het mededingingstoezicht van belang, met als bijzonder 
aandachtspuntt de overgangssituatie van een monopolistische markt naar een 
marktt met meerdere concurrenten. 
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4.11 Inleidin g 

Ditt hoofdstuk wordt benut om enkele juridische en beleidsmatige aspecten van 
hett spectrumgebruik te bespreken. In het vorige hoofdstuk is reeds aan de orde 
gekomenn welke vorm het overheidsingrijpen in de spectrummarkt heeft 
aangenomen.. Hier worden zowel de achtergrond als de juridische en 
beleidsmatigee inkleding van dit ingrijpen besproken. 

Allereerstt wordt daartoe een kort historisch overzicht gegeven van het 
spectrumgebruikk en de regulering daarvan. Na dit overzicht wordt aandacht 
besteedd aan de ontwikkeling van de regulering van het spectrumgebruik in 
Nederland.. Vervolgens wordt de aard van spectrumgebruiksrechten besproken. 
Naa deze bespreking wordt aandacht besteed aan de mogelijke problemen die 
zichh kunnen voordoen bij een wijziging van de regulering van het 
spectrumgebruik. . 

4.22 Histori e spectrumgebrui k en -regulerin g 

Omm de overheidsbetrokkenheid bij het spectrumgebruik beter in perspectief te 
kunnenn plaatsen wordt hier een kort overzicht gegeven van de historie van het 
spectrumgebruikk en de regulering daarvan. Dit overzicht vertrekt bij de 
'ontdekking'' van het spectrum om uit te komen bij het (commercieel) gebruik 
daarvan.. Daartussen ligt een belangrijke fase waarin de nieuw ontwikkelde 
ladiocommunicatiedienstenn worden ingebed in overheidsregulering. De 
beschrijvingg van de regulering kent een tweedeling tussen de ontwikkeling in de 
Verenigdee Staten en die in Europa. Li de Verenigde Staten is het gebruik van 
hett spectrum namelijk lang vrij gelaten, terwijl de overheidsbetrokkenheid in 
Europaa sneller en sterker tot stand kwam. In het onderstaande wordt eerst de 
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ontwikkelingg van het gebruik behandeld De regulering wordt in de daarop 
volgendee subparagrafen besproken. 

4 . 2 . 11 De on tw i kke l i ng van spect rumgebru ik 

Dee ontdekking van de gebruiksmogelijkheden van radiogolven vond meer dan 
eenn eeuw geleden plaats. Deze ontdekking was in feite het gevolg van het 
strevenn de telegrafie los te maken van de beperkingen die de draadgeleide 
transmissiee met zich meebracht. Het streven naar draadloze telegrafie 
ontwikkeldee zich dan ook reeds vanaf het moment dat in 1837 de elektrische 
telegraaff in gebruik werd genomen. Al in de eerste helft van de 19de eeuw 
verrichttee Morse experimenten naar telegrafie met behulp van natuurlijke 
geleiding,, via de grond of het water. Watson en Edison hebben in de tweede 
helftt van dezelfde eeuw geëxperimenteerd met elektrostatische telegrafie. Ook 
elektxodynamischee inductie en fotofonische transmissie (voor spraak) zijn op 
hunn mogelijkheden onderzocht.1 

Inn 1892 werden in een artikel van William Crookes de mogelijkheden van 
elektromagnetischee trillingen besproken ten behoeve van draadloze telegrafie. 
Tweee jaar later begon Marconi met zijn experimenten.2 Marconi wordt 
uiteindelijkk beschouwd als de persoon die, voortbouwend op de diverse reeds 
ontwikkeldee theorieën en vindingen, er in slaagde de telegrafie draadloos te 
maken. . 

Onafhankelijkk van Marconi werkten andere uitvinders aan dezelfde vinding. De 
Russ Alexander Popov, de Engelsman Henry Jackson en tevens de Amerikaanse 
researchh afdeling van American Telephone and Telegraph (AT&T)3 kunnen 
wordenn genoemd4 Marconi slaagde er echter als eerste in om een praktisch 
toepasbaree vinding te verkrijgen én deze effectief onder de aandacht van de 
buitenwereldd te brengen. Li 1896 verkreeg Marconi een octrooi op zijn 
uitvinding.. Li 1897 werd in Engeland de Marconi Wireless Telegraph Company 
opgerichtt met als doel de draadloze communicatie commercieel te exploiteren.5 

Ditt alles in Flichy 1991, p. 140. 
Flichyy 1991, p. 140. 

AT&TT is in 1885 opgericht als dochteronderneming van de American Bell Telephone 
Company.. In 1899 is AT&T als gevolg van een interne reorganisatie de moeder-
ondernemingg van het Amerikaanse Bell geworden. Opsplitsing van het concern vanuit 
mededingingsoverwegingenn werd opgelegd in 1981. 
Flichyy 1991, p. 141. 
Dee oorspronkelijke naam was Wireless Telegraph and Signal Company, Ltd. De naam 
werdd in 1900 gewijzigd. Douglas 1989, p. 17. 
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Vanaff 1897 werkte Marconi samen met een andere pionier, de bovengenoemde 
Henryy Jackson.6 Zij pasten de middelen voor de draadloze telegrafie aan aan de 
behoeftenn van maritiem gebruik. Marconi zag in dat draadloze communicatie 
juistt in deze toepassing een meerwaarde kon vormen.7 Zowel ten behoeve van 
militairee doeleinden8 als ten behoeve van de handel nam het gebruik van 
draadlozee telegrafie vervolgens een vlucht. In 1899 werd het bedrijf van Marconi 
ookk actief in de Verenigde Staten. 

Dee volgende stap in de ontwikkeling van de draadloze telecommunicatie was de 
overgangg van draadloze telegrafie naar draadloze telefonie. Draadloze telefonie, 
off liever gezegd het overbrengen van spraak en klanken, werd technisch 
mogelijkk door de vinding van de audion, een verbeterde vacuüm buis ofwel 
radiolamp,, in 1906 door De Forest.9 Vervolgens was het een kleine stap naar 
radio-omroep.. De eerste experimenten vingen aan eind 1906 in de Verenigde 
Staten,, waarna de radio-omroep zich in de jaren twintig ontwikkelde tot een 
volwassenn medium.10 

4.2.22 Monopolisering spectrumgebruik 

Hett vooruitzicht van commercieel gebruik heeft de ontwikkeling van spectrum
toepassingenn opgejaagd Het uitbaten van de commerciële mogelijkheden 
leverdee echter in de praktijk de nodige problemen op. Marconi poogde in het 
beginn zijn vinding ten gelde te maken door verkoop van apparatuur. In 1899 
heeftt het bedrijf echter een succesvolle strategische ommezwaai gemaakt. Het 
bedrijff verkocht vanaf dat moment geen losse apparatuur meer, maar diensten.n 

Apparatuurr en getraind personeel werden tegen vergoeding uitgeleend. De 
Marconii Company nam zodoende de verzorging van de gehele tele-
comrnuriicatie-infrastructuurr op zich, inclusief radiostations en bijbehorend 
personeel,, de 'marconisten'.12 

Flichyy 1991, p. 142. 
Lubarr 1993, p. 112. 
Dee primeur had het Engelse leger in 1898 in de Boerenoorlog. Flichy 1991, p. 142. 
Doorr financiële problemen moest De Forest zijn octrooi in 1914 aan AT&T verkopen. 
Douglass 1989, p. 169. De audion ofwel de triode voegde een extra element toe aan 
dee tot dan toe gebruikelijke twee-elementen radiolamp, de diode. Lubar 1993, p. 111. 
Douglass 1989, p. 171. 
Douglass 1989, p. 69. Lubar 1993, p. 105 vermeldt dat deze stap ingegeven werd 
doorr de noodzaak de Britse wetgeving te omzeilen, waarin het telegrafie- en telefonie-
systeemm genationaliseerd werd. 
Flichyy 1991, p. 144. Gouman e.a. 1990, p. 402. 
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Inn Grcx>t-Brittannië werd in 1904 - naar aanleiding van de Russisch-Japanse 
oorlogg - de draadloze telegrafie een staatsmonopolie. Juridisch bleef 
commerciëlee exploitatie in Groot-Brittannië mogelijk doordat het telegrafie-
monopoliee van de Britse posterijen niet gold ten aanzien van de communicatie 
diee zich binnen een bedrijf afspeelde. Marconi's communicatiesysteem berustte 
opp communicatie tussen alleen Marconi's mensen onderling, zodat het systeem 
konn worden aangemerkt als communicatie binnen een en hetzelfde bedrijf.13 

Bovendienn berekende Marconi geen kosten voor individuele boodschappen. Het 
zendenn van telegrafische boodschappen tegen monetair gewin was verboden.14 

Doorr de innovatieve opzet van het bedrijf werd echter een nieuw probleem 
geschapen,, namelijk het gebruik van de Marconi telecommunicatie-
infrastructuurr door mensen die zich bedienden van niet-Marconi apparatuur.15 

Inn principe kon Marconi de markt afschermen voor concurrentie met juridische 
actiess op basis van zijn octrooien. Marconi koos er daarnaast voor zijn 
zendstationss te verbieden berichten door te geven die afkomstig waren van 
schepenn uitgerust met concurrerende apparatuur, het zogenaamde non-
intercommunicatiee beleid16 

Ditt bedrijfsbeleid kwam in toenemende mate onder vuur te liggen. De ramp met 
dee Titanic in 1912 bracht de voordelen van draadloze telecommunicatie 
wereldwijdd duidelijk onder de aandacht. Enkele maanden na de ramp werd op 
internationaall niveau besloten alle reders te verplichten hun schepen uit te 
rustenn met apparatuur voor draadloze telegrafie. Intercommunicatie werd een 
verplichting.177 Desalniettemin had Marconi aan de vooravond van de Eerste 

1 33 Flichy 1991, p. 144. 
1 44 Douglas 1989, p. 70. 
1 55 Dit is eenzelfde probleem als waar het bedrijf Decca mee te maken kreeg als 

exploitantt van een radionavigatiesysteem voor schepen. Bescherming van het systeem 
doorr octrooirechten was niet (meer) mogelijk. Er werd volgens de Hoge Raad in dit 
gevall niet geprofiteerd van een prestatie die op een lijn was te stellen met een 
absoluutt recht van intellectuele eigendom. Het systeem genoot derhalve geen 
beschermingg tegen 'parasitering' door andere apparatuur. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 
1911 {Holland Nautic/Decca). 

1 66 De term intercommunicatie wordt ook nu nog gebruikt in de Conventie van de 
Internationall Telecommunications Union (artikel 39). Dit artikel verplicht Lidstaten tot 
opp heden tot uitwisseling van radio-communicatie zonder onderscheid te maken naar 
hett gebruikte radiosysteem. 

1 77 In 1908 was tussen enkele landen op internationaal niveau reeds afgesproken dat 
boodschappenn moesten worden geaccepteerd, waar deze ook vandaan kwamen. In 
19122 zijn deze afspraken scherper gesteld en door meer landen geratificeerd. De 

92 2 



Overheidsbetrokkenheid d 

Wereldoorlogg nagenoeg een monopoliepositie opgebouwd in de radio
communicatie.18 8 

Tijdenss de Eerste Wereldoorlog was de draadloze telecommunicatie voor
namelijkk een militaire aangelegenheid. In de Verenigde Staten werden in 1917 
allee radiostations overgenomen door de U.S. Nauy.19 Na de oorlog is vanuit die 
hoekk voortduring van de staatscontrole bepleit. Een staatsmonopolie is er niet 
vann gekomen maar wel een afgedwongen verkoop van de Amerikaanse poot van 
Marconi'ss bedrijf aan de daartoe in 1919 opgerichte Radio Corporation of 
Americaa (RCA).20 In meerdere Europese landen werden eigen draadloze-
telegrafiesystemenn opgezet, vaak onder strikte overheidscontrole.21 Zowel door 
dezee stappen als door de internationale afspraken waarin nationale claims op het 
spectrumm werden gehonoreerd (zie hieronder), werd getracht Marconi's macht 
overr het spectrum te breken. 

4 . 2 . 33 Internat ionale coörd inat ie 

Marconi'ss streven naar monopolisering van het spectnimgebruik en zijn daartoe 
gehanteerdee non-intercommunicatie methode verontrustten reeds in een vroeg 
stadiumm de internationale gemeenschap. Het eerste internationale overleg over 
hett gebruik van het spectrum, de International Wireless Conference te Berlijn, 
vondd plaats op Duits initiatief, in de herfst van 1903.22 Het bijeen roepen van 
Groot-Brittannië,, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Rusland, Italië en de Verenigde 
Statenn werd direct ingegeven door de vrees dat Marconi erin zou slagen het 
radiospectrumgebruikk te monopoliseren.23 De uitkomst van het overleg was dat 
eenn informele, internationale organisatie werd gecreëerd ter regulering van de 
radiocommunicatie.. Hiermee werd de discussie over de zeggenschap over 
spectrumm op internationaal niveau getild. Het non-intercomrnunicatieprobleem 
werdd door deze bijeenkomst echter niet afdoende opgelost.24 

volgendee paragraaf behandelt deze internationale coördinatie ten aanzien van het 
spectrumgebruik. . 
Flichyy 1991, p. 146. 
Douglass 1989, p. 276. 
Douglass 1989, p. 286. 
Douglass 1989, p. 122. 
Douglass 1989, p. 121. 
Coddingg 1991, p. 274. Smits 1991, p. 34. 
Coddingg 1991, p. 274. 
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Dee Russisch-Japanse oorlog in 1904 maakte het eens te meer overduidelijk dat 
zonderr afspraken conflicten over radiogebruik ontstonden.25 Zowel beide 
strijdendee partijen als de verslaggevende pers en particulieren maakten tijdens 
dezee oorlog gebruik van de radiogolven. Interferentieproblemen waren niet van 
dee lucht. Duidelijke afbakening van gebruiksrechten, dan wel prioriteitsregels en 
gedragscodess ontbraken.26 De problemen met draadloze communicatie 
gedurendee het Russisch-Japans conflict gaven mede de aanleiding tot nader 
internationaall overleg. 

Hett Instituut voor Internationaal Recht in Gent, België stelde in 1906 regels op 
overr het spectrumgebruik tijdens oorlogen.27 Een belangrijke strekking van deze 
regelss was dat staten een ^territoriaal' recht konden doen gelden in de ether. 
Schendingg van dit recht door andere staten hoefde in principe niet te worden 
geduld.. Vlak hierna vond in 1906 de tweede International Wireless Conference 
plaatss te Berlijn, bijgewoond door 27 landen. 

Eenn belangrijk onderwerp op de Conferentie was opnieuw het voortdurende 
non-intercommunicatiee beleid van het bedrijf van Marconi en zijn pogingen 
daarmeee een wereldwijd monopolie te vestigen. Een sterkere en breder gedragen 
afspraakk over intercommunicatie kwam tot stand.28 Een ander resultaat van deze 
Conferentiee was het afspreken van een internationaal gestandaardiseerd 
noodsignaal,, de SOS-code.29 

Dee afspraken gemaakt op de Conferentie van 1906 werden neergelegd in een 
ComentionComention en de Radio Regulations. De Convention bevatte de basisprincipes ten 
aanzienn van de regulering en de structuur van de Unie, de Radio Regulations de 
meerr gedetailleerde regels ten aanzien van het gebruik van draadloze 
telecommunicatie.. De organisatie die ontstond als gevolg van de afspraken op 
dezee Conferentie werd de International Radiotelegraph Union genoemd.30 

Douglass 1989, p. 123. 
Inn de Verenigde Staten moest de Interdepartemental Board of Wireless Telegraphy 
(1904)) naar aanleiding van deze ervaringen antwoord zoeken op onder andere de 
vraagg onder welke omstandigheden de overheid een gebruiksmonopolie kon opeisen. 
Douglass 1989, p. 124. 
Douglass 1989, p. 137. 
Marconii werd voor de hierdoor geleden schade aanvankelijk geldelijk gecompenseerd 
doorr de Britse overheid. In 1908 werd het verdrag door Groot Brittannië geratificeerd 
waardoorr dit beleid illegaal werd. Douglas 1989, p. 181. 
Dee SOS-code werd aangenomen vanwege de gemakkelijke verzend- en ontcijfer-
baarheid.. Douglas 1989, p. 141. 
Coddingg 1952, p. 88. 
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Eenn derde internationale Conferentie werd gehouden in juni 1912, te Londen. 
Pass deze derde Conferentie bracht de Marconi Company ertoe, gezien de brede 
steunn voor een vergaande intercornmunicatie verplichting, aan te kondigen haar 
non-intercommunicatiee beleid los te laten.31 

Dee opkomst van radio-omroep bracht nieuwe problemen met zich mee. Op de 
Conferentiee in 1927 was de allocatie van banden aan omroepdiensten een van 
dee voornaamste problemen. De Conferentie introduceerde een allocatietabel 
waarinn de verdeling van al het bruikbare spectrum aan de bestaande radio
dienstenn werd opgetekend.32 Op de Conferentie van 1927 werd tevens een 
voorstell aangenomen tot een fusie van de International Radiotelegraph Union 
mett de International Telegraph Union (reeds opgericht in 1865).33 In 1932 vond 
dezee fusie plaats, waardoor de International Telecommunication Union 
ontstond.. In het volgend hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op het 
functionerenn van deze instantie. 

4 . 2 . 44 Verenigde Staten versus Europa 

Opp nationaal niveau verschilde de reguleringsaanpak in de Verenigde Staten van 
diee in Europese landen. In de Verenigde Staten was de toegang tot het 
radiospectrumm voor de gebruikers aanvankelijk vrij, althans niet van 
overheidswegee gereguleerd. Via de rechtspraak leek zich zelfs een vorm van 
private-eigendomsrechtenn te ontwikkelen, doordat de rechtbanken steeds 
nauwkeurigerr de rechten van gebruikers afperkten naar aanleiding van geschillen 
diee voortvloeiden uit de toenemende concurrentie en interferentieproblemen.34 

Ookk in internationaal opzicht stelden de Verenigde Staten zich vrijblijvend op. 
Alhoewell zij vanaf het begin betrokken waren bij het internationaal overleg, 
leiddee dit niet tot een directe officiële bekrachtiging van de in dit kader 
opgesteldee International Wireless Convention. Voorafgaand aan de derde 
Conferentiee van de International Radiotelegraph Union in 1912 werd de 
Verenigdee Staten echter medegedeeld dat zij slechts welkom waren indien de 
Internationall Wireless Convention door hen werd geratificeerd. Zo geschiedde 
opp 3 april 1912.35 

3 11 Codding 1952, p. 100. 
3 22 Codding 1952, p. 124. 
3 33 Smits 1991, p. 36. 
3 44 Coase 1959, p. 5. 
3 55 Douglas 1989, p. 226. 

95 5 



Verdelingg van het spectrum 

Dee ramp met de Titanic op 15 april 1912 maakte de noodzaak van regulering 
vann het spectrumgebruik in de Verenigde Staten zichtbaarder dan ooit. De 
Radioo Act ter regulering van de draadloze communicatie werd van kracht in 
decemberr 1912.36 Door deze Radio Act van 1912 werd voor frequentiegebruik 
toestemmingg vereist. Dit was echter niet meer dan een formaliteit, aangezien de 
licentiee niet kon worden geweigerd, zoals bevestigd door een gerechtelijke 
uitspraakk in 1926.37 In de eerste helft van de jaren twintig prolifereerde in de 
Verenigdee Staten chaos in het spectrumgebruik zowel door de veelheid aan 
gebruikerss - voornamelijk door de explosieve toename van het aantal radio-
omroepstationss - als ook door de onduidelijke status van hun gebruiksrechten. 

Dee Federal Radio Act van 1927 beoogde aan de chaos een halt toe te roepen. 
Dee Act bestempelde het spectrum tot een goed te beheren in het algemeen 
belang.. De taak van de bij deze wet in het leven geroepen Federal Radio 
Commissionn was licenties uit te geven in "the public interest, convenience, or 
necessity".388 De Act stelde: "a licence provides for the use of such channels, but 
nott the ownership thereof.39 Licentiehouders waren bovendien verplicht een 
verklaringg te tekenen waarbij werd afgezien van elke claim op het gebruik van 
eenn golflengte dan wel de 'ether'.40 Hierdoor werd met de vrije toegang en de 
ontwikkelingg van private eigendomsrechten korte metten gemaakt. 

Inn Europa verliep de ontwikkeling van de regulering gestagen De verdragen van 
dee International Radiotelegraph Union van 1903 en 1906 reguleerden reeds het 
spectrumgebruik,, zij het op hoofdlijnen en uiteraard alleen in de verdrag
sluitendee staten.41 In deze verdragen werd zowel een eerste allocatie van 

3 66 Amateurs werden verbannen naar de golflengten van minder dan 200 meter. De 
Secretaryy of Commerce and Labor werd gemachtigd licenties uit te geven. 
Noodsignalenn kregen voorrang boven alles en werden de 300 meter golven 
toebedeeld,, overeenkomstig de afspraak gemaakt in de Internationale Conventie. 
Golflengtenn tussen 600 en 1600 meter werden gealloceerd ten behoeve van 
overheidsgebruik.. Douglas 1989, p. 234. De aanduiding van de gebruikte golven met 
dee golflengte in plaats van de frequentie was in die tijd gebruikelijk. Gouman e.a. 
1990,, p. 401 (zie voor de onderlinge verhouding tussen deze twee golfkenmerken 
hoofdstukk 2). 

3 77 United States v. Zenith Radio Corp., 12 F.2d 614 {N.D. Ill, 1926). In de op de 
uitspraakk volgende negen maanden vroegen meer dan twee honderd stations een 
vergunningg aan. Coase 1959, p. 5. 

3 88 Deze bewoordingen zijn terug te vinden in secties 4, 9, 11 en 21 van de Radio Act 
vann 1927. Hazlett 1990, p. 136. 

3 99 Citaat uit de Radio Act 1927, zoals aangehaald in Streeter 1996, p. 219. 
4 00 Coase 1959, p. 6. 
4 11 Zie p. 93 e.v. 
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spectrumm tussen verschillende typen gebruik vastgelegd, als het beginsel dat 
interferentiee zoveel mogelijk voorkomen moest worden. In het kader van dat 
laatstee beginsel werden de eerste Verkeersregels' voor draadloze communicatie 
vastgelegdd Elk land werd verplicht data op te geven van de schepen en 
radiostationss onder hun verantwoordelijkheid, waaronder de golflengten en het 
typee dienst dat daarover afgewikkeld werd.42 In principe kwam dit neer op een 
allereerstee internationale registratie van spectrumgebruik. Tevens werden 
afsprakenn gemaakt over licentiëring en certificering van radiostations, apparatuur 
enn het bedienend personeel.43 

Dee geografische onderlinge nabijheid van de Europese landen noodzaakte deze 
landenn tot verdergaande afstemming van het spectrumgebruik dan de Verenigde 
Staten.. Daarnaast ontwikkelde zowel de telecommunicatie als de omroep, ofwel 
dee gebruikstoepassingen van het spectrum, zich in Europa voornamelijk binnen 
dee publieke sfeer, cüt in tegenstelling tot de ontwikkeling in de Verenigde 
Staten.444 Ook vanuit de regulering van de gebruikstoepassingen is derhalve de 
vrijee toegang tot het spectrum in Europa eerder aan banden gelegd dan in de 
Verenigdee Staten. 

4.2.55 Internationale versus nationale zeggenschap 

Werdd het gebruik van het spectrum aanvankelijk bepaald door commerciële 
bedrijven,, en dan met name het bedrijf van Marconi, het zijn heden ten dage 
formeell de staten die bepalen op welke manier gebruik wordt gemaakt van het 
spectrum.. Internationale samenwerking en coördinatie vindt ook nu nog plaats 
binnenn het kader van de International Telecommunications Union (ITU). De 
Lidstatenn van de ITU verkrijgen de mogelijkheid van internationale bescherming 
tegenn liarmful interference* en de bijbehorende verplichting de ITU Conventie 
enn Reguleringen na te leven.45 

Dee ITU is niet ingericht als een organisatie met zelfstandige zeggenschap over 
dee inrichting van het spectrumgebruik. Voor zover niet beperkt door vrijwillig 
aangeganee internationale verplichtingen blijft derhalve de spectiumregulering 
binnenn de landsgrenzen een aangelegenheid van nationale overheden. De 
grondslagg hiervoor ligt enerzijds bij de afbakening van het nationaal territoir 
anderzijdss bij het recht de aangelegenheden binnen dit territoir zelf te reguleren. 

4 22 Codding 1952, p. 95. 
4 33 Codding 1952, p. 95. 
4 44 Snow 1986, p. 7. De Boer 1946, p. 1. 
4 55 Allison 1993, p. 502. 
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Eenn staat heeft territoriale zeggenschap over het nationale luchtruim. Het 
luchtruimm boven het territoir van een staat behoort tot het staatsgebied in ieder 
gevall tot op vlieg(tuig)hoogte, zodat overvliegen kan worden tegengehouden.46 

Pass daarboven geldt dat er geen nationale claim kan worden gelegd. In 
overeenstemmingg hiermee luidt artikel 2 van het Ruimteverdrag van 1967: 
"Outerr space is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by 
meanss of occupation, or by any other means". Outer space is juridisch gezien 
internationaall gebied, beheerst door het volkenrecht. De overgang tussen beide 
gebiedenn is overigens niet geheel eenduidig.47 

Reedss vroeg werd op de internationale conferenties duidelijk dat staten ten 
aanzienn van het spectrum een soort territoriale claim deden gelden. Voor zover 
dee lucht kan worden beschouwd als dragerr van radiogolven dan wel als de plaats 
waarbinnenn het gebruik van het spectrum plaatsvindt, lijkt spe(^rumgebruik in 
dezee luchtkolom inderdaad beschouwd te kunnen worden als een aan
gelegenheidd die zich afspeelt binnen het nationaal territoir. 

Tenn aanzien van de aangelegenheden binnen het nationaal territoir hebben 
statenn exclusieve rechtsmacht48 De internationale samenwerking en coördinatie 
binnenn het kader van de ITU is dan ook tot stand gekomen onder volledige 
erkenningg van het recht van Lidstaten de nationale telecommunicatie te 
reguleren.499 Vanuit de regulering van de telecommunicatiediensten en vanuit de 
territorialee claim op het spectrum zelf lijkt derhalve te volgen dat ieder land in 
beginsell exclusieve zeggenschap heeft over het nationale spectrurngebruik. Door 
grensoverschrijdingg van de radiogolven als extern effect van nationaal 
spectrumgebruikk worden echter de grenzen van de nationale zeggenschap 
bereikt. . 

Vann der Pot/Donner/Prakkee.a. 1995, p. 179-180. 
Ookk het Outer Space Treaty, het Ruimteverdrag (Trb. 1967, 31), verzuimt een 
afgrenzingg tussen beide te geven. Martinez 1985, p. 85. Dit heeft de nodige gevolgen 
voorr de plaatsingsproblematiek van satellieten in de ruimte. Zie hierover verder het 
volgendee hoofdstuk, paragraaf 5.5. 
Dee Meij 1996, p. 2 1 . 
Dee preambule van de ITU Constitutie begint met de woorden: "White fully recognizing 
thee sovereign right of each country to regulate its telecommunication ...". De Franse 
enn Engelse tekst van het Statuut en Verdrag van de Internationale Unie voor 
Telecommunicatiee {Genève, 22 december 1992) zijn gepubliceerd in Trb. 1993, 138, 
ziee ook Trb. 1996, 165. In deze studie worden de termen Constitutie en Conventie 
gebruikt. . 
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Inn veel landen is het feit dat ook in de binnenlandse verhoudingen het recht van 
zeggenschapp over het spectrum bij de staat kwam te liggen onbetwist 
geaccepteerd.500 Bepaalde landen zijn er toe overgegaan in een verklaring het 
exclusievee staatseigendom vast te leggen.51 De Verenigde Staten hebben in 
afwijkingg hiervan het spectrum beschouwd als onderdeel van het publiek 
domeinn en daarmee als eigendom van het volk52 In Nederland is een expliciete 
verklaringg ten aanzien van eigendom, dan wel zeggenschap achterwege gebleven. 

4.33 Nederlan d en spectrumregulerin g 

Dee internationale coördinatie van spectrumgebruik heeft de afzonderlijke staten 
dee vrijheid gelaten de daadwerkelijke toegang tot het spectrum te regelen. De 
reguleringg van de toegang is door de stapsgewijze ontwikkeling van de diensten 
diee gebruik maken van het spectrum in Nederland per nieuw ontwikkelde dienst 
aangegrepen.. Het beleid ten aanzien van de draadloze diensten is daarom (ook 
nuu nog) van direct belang voor de uiteindelijke regulering van de spectrum
toegang. . 

4.3.11 Wetsgeschiedenis 

Inn 1837 werd de elektrische telegraaf uitgevonden. De eerste regeling van de 
telegrafiee in Nederland dateert van 1847, het Koninklijk Besluit houdende 
bepalingenn in verbandd tot de invoering van Electromagnetische Telegrafen.53 De 
consideranss van dit besluit vermeldde dat: "..., het even zoo noodzakelijk is de 
toelatingg dier Telegrafen aan voorwaarden te verbinden, geschikt om in het 

5 00 Mulgan 1990, p. 5 merkt daarover op dat het belang van de staat en het belang van 
thethe public als identiek werden beschouwd. In overeenstemming hiermee is ten aanzien 
vann de Nieuw-Zeelandse situatie opgemerkt "... the State has not managed spectrum 
ass an owner. Rather it has assumed the role of a trustee of a common property 
resource."" Fountain 1989, executive summary. 

5 11 Aitken 1994, p. 688. 
5 22 Aitken 1994, p. 688. Ten aanzien van de Amerikaanse situatie zijn de volgende 

uitsprakenn gedaan: Het (Amerikaanse) spectrum is "a unique form of social property." 
Melodyy 1980, p. 394. "The spectrum resource is a public commons." Melody 1980, 
p.. 396. "{Also) in place by 1922 was the dominant conception about what the ether 
wass and who had a ligitimate claim on how it was used. As a result of the previous 
debatess among commercial wireless companies, government officials, the amateurs, 
andd the press, the ether was now considered a common property resource in which all 
Americanss had an interest." Douglas 1989, p. 317. 

5 33 Stb. 1847, 72. 
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algemeenn belang het misbruiken van dat middel voor te komen".54 In 1852 
volgdee de Telegraafwet "tot regeling der gemeenschap door elektromagnetische 
telegrafen".555 De staat wenste geen staatsmonopolie maar trok wel de 
"uitsluitendee regelingsbevoegdheid" ten aanzien van de oprichting en exploitatie 
vann de telegraaf naar zich toe.56 

Dee introductie van de telefonie als "openbaar verkeersmiddel" vond plaats in 
1880.577 In dat jaar werd een eerste telefonievergunning verleend, later gevolgd 
doorr meerdere andere, alle gegrond op de Telegraafwet van 1852. De telefoon 
werdd daarmee beschouwd "als een species van het genus telegraaf.58 In de 
praktijkk ontstond echter onzekerheid over het feit of de Telegraafwet al dan niet 
vann toepassing was op de telefonie.59 De Hoge Raad maakte uiteindelijk in twee 
arrestenn van respectievelijk 1902 en 1903 uit dat de Telegraafwet niet van 
toepassingg kon worden geacht op de telefonie.60 

Dee Telegraaf- en Telefoonwet uit 1904 bracht een oplossing voor het hierdoor 
ontstanee probleem.61 De regeling van de telefonie voor openbaar verkeer kreeg 
eenn duidelijke wettelijke basis. Intussen beleefde de radiotelegrafie in Nederland 
opp 19 december 1904 haar introductie bij het publiek met de mogelijkheid 
telegrammenn naar zeeschepen te verzenden.62 

Dee Telegraaf- en Telefoonwet uit 1904 werd met het oog op deze 
ontwikkelingenn ook expliciet van toepassing verklaard op de radiotelegrafie. In 
artikell 1 wordt vermeld: "zoowel in dit als in de volgende artikelen zijn onder 
'telegrafenn en telefonen* tevens begrepen radiotelegrafen en radiotelefonen".63 

Dezee laatste zin is aan het oorspronkelijke wetsvoorstel toegevoegd bij nota van 
wijziging.. De commissie van rapporteurs was er niet zeker van of zonder deze 
toevoegingg de intentie zoals vermeld in de memorie van toelichting en de 

Zoalss opgenomen in A.A.M. Enserinck 1933, p. 220. 
Stb.Stb. 1852, 48. A.A.M. Enserinck 1933, p. 4. 
A.A.M.. Enserinck 1933, p. 7. 
A.A.M.. Enserinck 1933, p. 20. 
A.A.M.. Enserinck 1933, p. 20. 
A.A.M.. Enserinck 1933, p. 22. 

A.A.M.. Enserinck 1933, p. 28. HR 24 december 1902, Weekblad voor het recht 
78499 en 1 mei 1903, Weekblad voor het recht 7919. 
Stb.Stb. 1904, 7. 
P.A.. Enserinck 1945, p. 9. 

Hett laatste deel luidde (tot wijziging bij de wet van 21 maart 1919 - Stb. 1919, 130) 
aanvankelijk:: "Deze wet is eveneens van toepassing op telegrafen en telefonen, 
waarbijj de toestellen op de eindpunten niet onderling door draden of geleidingen zijn 
verbonden."" Artikel 1 T&T-wet. 
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memoriee van antwoord voldoende duidelijk zou zijn. Elke twijfel of draadloze 
telecommunicatiee onder de wettelijke regeling viel, diende te worden 
uitgesloten.644 Vanaf 1923 vond de ontwikkeling plaats van radiotelegrafie-
verbindingenn met andere landen. De radiotelefonie werd allereerst beproefd met 
Nederlandss Oost-Indië, beginnend in 1927.65 

Naastt de ontwikkeling van de telecommunicatiediensten staat die van de 
omroep.. De eerste radio-omroepuitzendingen in Nederland waren de 
proefuitzendingenn van ir a Steringa Idzerda in 1919. Vanaf 1924 ontstonden 
geleidelijkk aan meerdere omroeporganisaties.66 Wat betreft de regulering is de 
omroepp aanvankelijk benaderd in het kader van de regeling van de overige 
radiodienstenn in de Telegraaf- en Telefoonwet. De eerste zendstations verkregen 
dann ook op basis van deze wet een zendermachtiging voor "niet voor het 
openbaarr verkeer bestemde radio-telegrafen en telefonen" (artikel 3 Telegraaf-
enn Telefoonwet).67 

Inn 1928 is artikel 3ter ingevoegd in de Telegraaf- en Telefoonwet.68 De omroep 
iss vanaf dat moment gereguleerd door middel van algemene maatregelen van 
bestuurr op basis van dit artikel 3ter.69 Het creëerde de mogelijkheid inhoudelijke 
beperkingenn ten aanzien vann de omroepdienst te stellen als tevens de eis van een 
zendermachtiging.. Gevolg van de regeling was dat in principe elke aanvrager het 
rechtt kon verkrijgen tot bouw van een eigen zender.70 

Internationalee afspraken legden echter een beperking op aan de door de 
omroeporganisatiess te gebruiken frequenties.71 De gelimiteerde transmissie
capaciteitt moest bovendien door een toenemend aantal omroeporganisaties 

6 44 Bijlagen Handelingen II 1903/04, nr. 6. In tegenstelling tot geleide niet-openbare 
telegrafiee en telefonie (tenzij aangelegd in. op of boven openbare gronden of tegen 
betalingg in gebruik gegeven) werd de niet-openbare radiotelegrafie en -telefonie af-
hankelijkk gesteld van een machtigingsvereiste. De machtiging kon worden ingetrokken 
doorr de minister van Binnenlandse Zaken (artikel 3 T&T-wet). 

6 55 P.A. Enserinck 1945, p. 9. 
6 66 A.A.M. Enserinck 1933, p. 69-70. 
6 77 Gerbrandy 1934, p. 56-57. 
6 88 Stb. 1928, 169. 
6 99 A.A.M. Enserinck 1933, p. 68. 
7 00 Gerbrandy 1934, p. 58. 
7 11 Nederland heeft zich reeds in 1906 bij de internationale overlegplegingen aangesloten. 

Zijj legde zich bij deze gelegenheid vast op de eerste allocatie-afspraken ten aanzien 
vann spectrumgebruik. Codding 1952, p. 87. Nederland kreeg overigens in 1912 
binnenn de International Radiotelegraph Union voor haar koloniën twee extra stemmen 
toebedeeld,, voor Curacao en Nederlands Indië. Codding 1952, p. 99. 
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wordenn gedeeld72 Het opstellen van meerdere zenders werd in deze situatie als 
geldverspillingg beschouwd. Het was de overheid duidelijk "... dat de Regeering 
eenn ver gaande bemoeienis met den radio-omroep heeft en dat dus ook regelen 
kunnenn worden gesteld om geldverspilling te voorkomen,... " 73 

Bijj wet van 1935, de Radio-Omroep-Zender-Wet, is dientengevolge de 
Nederlandsee Omroep Zender Maatschappij, ofwel de Nozema in het leven 
geroepen.744 Deze zendermaatschappij was bedoeld om de efficiëntie van de 
omroep-transmissiecapaciteitsproductiee te bewaken. De aanhef van de wet 
maaktt dit streven duidelijk: "... het vraagstuk van de zendapparatuur voor den 
Nederlandschenn radio-omroep behoort te worden opgelost door het scheppen 
vann eenheid van organisatie door samenwerking tusschen het Rijk en de 
omroeporganisatiess in den vorm van een met aanleg, beheer en exploitatie belast 
gemengdd bedrijf ...w. 

Inn 1967 is met de totstandkoming van de Omroepwet de inhoudelijke regulering 
vann de omroep formeel losgemaakt van de Telegraaf- en Telefoonwet.75 Heden 
tenn dage is de omroep wat betreft de inhoudelijke aspecten geregeld in de 
Mediawet.766 De regulering van de infrastructuur voor omroepdiensten is terug te 
vindenn in de Telecommunicatiewet en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. In 
dezee studie worden de specifieke inhoudelijke aspecten van de omroep niet 
behandeld.. Onvermijdelijk komt echter de behoefte aan infrastructuur aan bod. 

Dee Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (WTV), de voorganger van de 
Telecommunicaüewet,, was de opvolger van de Telegraaf- en Telefoonwet.77 Na 
dee invoering van de WTV in 1989 noopten de activiteiten van de Europese 
Commissiee ten aanzien van de telecommunicatiemarkt meerdere malen tot 
wijzigingg en aanpassing van de nationale wetgeving. De Europese Commissie 
heeftt met voortvarendheid de liberalisering van de telecommunicatiemarkt 
aangepakt,, hetgeen geleid heeft tot een veelvoud aan richtlijnen op dit gebied. In 
hoofdstukk 6 wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. In 1998 is een geheel 

Nederlandd kreeg tengevolge van Europese afspraken in 1929 een lange golf en een 
kortee golf toegewezen. P.A. Enserinck 1945, p. 109. 
Ministerr Reymer van Waterstaat in antwoord op vragen van de heer van Dijk. 
HandelingenHandelingen II 1931/32, 1 542. Zie ook P.A. Enserinck 1945, p. 116. 
Stb.Stb. 1935, 403. 
Stb.Stb. 1967, 176. 
Stb.Stb. 1987, 249. 
Stb.Stb. 1988, 520. Directe aanleiding hiertoe was de verzelfstandiging, ofwel 
privatiseringg van de PTT. Een meer uitgebreide bespreking van deze wet volgt in 
hoofdstukk 7. 
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nieuwe,, voornamelijk door Europese richtlijnen geïnspireerde Telecom
municatiewett in werking getreden/8 

4.3.22 Spectrum en radiocommunicatiediensten 

Hett hierboven gegeven overzicht heeft laten zien dat vanaf het begin de 
reguleringg van het gebruik van spectrum ten behoeve van het genereren van 
transmissiecapaciteitt onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van de 
hiermeee te leveren diensten. Voor de regulering van deze nieuwe draadloze 
dienstenn werd telkenmale aansluiting gezocht bij de reeds bestaande regulering. 
Niett het feit dat er spectrum werd benut, maar de toepassingg van het spectrum, 
namelijkk de draadloze diensten, werd bepalend geacht voor het aangrijpingspunt 
vann de regulering. 

Inn Figuur 3.1 (zie p. 53) is onderscheid gemaakt tussen een spectrummarkt en de 
marktt voor ongeleide-transmissiecapaciteit, aangeboden in de vorm van 
specifiekee radiodiensten (als drager-, tele- of informatiedienst). De spectrum-
marktt is in Nederland lange tijd niet als afzonderlijke 'markt' behandeld. De 
Nederlandsee wettelijke regeling van draadloze diensten heeft in haar historie 
zelfss nauwelijks een expliciete verwijzing gekend naar het voor die diensten 
noodzakelijkee spectrum. De wijze van toekenning van dit noodzakelijke 
spectrumm werd in lijn hiermee ongeregeld gelaten, ook in de gevallen waarin het 
gebruikk van frequenties wel werd genoemd.79 De toekenning van het benodigde 
spectrumm werd stilzwijgend gekoppeld aan de toekenning van de vergunning, 
machtigingg of concessie voor de telecornmunicatiedienst. 

Eenn van de consequenties van het niet hanteren van een duidelijk onderscheid 
tussenn de markten is dat de doelstellingen, de na te streven belangen, dan wel de 
reguleringsgrondslagenn ten aanzien van de verschillende markten eveneens niet 
duidelijkk onderscheiden worden.80 Doelstellingen verbonden aan de markten 

7 88 Stb. 1998,610. 
7 99 In de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen wordt enkele malen opgemerkt dat 

dee benodigde frequenties zullen worden toegewezen (artikel 4, art 13e). Artikel 17, lid 
77 sub b WTV noemt het 'doelmatig gebruik van de ether" enkel als weigeringsgrond 
voorr een zendermachtiging. In de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 wordt gerefereerd 
aann de toewijzing van benodigde frequenties ten behoeve van de Nozema. Artikel 2 lid 
77 van deze wet luidt: "De golflengten en de energie, waarmede uitgezonden wordt, 
behoevenn de goedkeuring van Onze minister van Verkeer en Waterstaat." Pas de 
Telecommunicatiewett noemt expliciet de wijze van spectrumtoekenning. 

8 00 Door Frieden 1996, p. 240 worden bijvoorbeeld de volgende factoren genoemd 
waarmeee spectrummanagement rekening moet houden: technologie (het vermijden 
vann interferentie, efficiënte inzetting van de kanalen); regulerend beleid (het dienen 

103 3 



Verdelingg van het spectrum 

vann de radiodiensten zijn dientengevolge in Nederland van directe invloed op 
hett spectrumbeleid. Defensiedoeleinden, inhoudelijke aspecten ten aanzien van 
dee omroep en overwegingen ten aanzien van de meest gewenste inrichting van 
dee telecommunicatiemarkt bepalen mede de toegang tot het spectrum. Het 
reserverenn van spectrum voor dergelijke toepassingen en vervolgens het sturen 
vann het gebruik van dit spectrum via de gebruiksrechtvoorwaarden is hiervan 
hett uitvloeisel. 

4 . 3 . 33 Regulering door vergunningen 

Vanuitt het internationale kader rust op de Lidstaten van de ITU een verplichting 
tott instelling van een systeem van vergunningverlening door de overheid aan 
spectrumgebruikers.811 Artikel S18.1 van de Radio Regulations stelt: "No 
transmittingg station may be established or operated by a private person or by 
anyy enterprise without a licence issued in an appropriate form and in conformity 
withh the provisions of these Regulations by or on behalf of the government of 
thee country to which the station in question is subject." 

Pass de Telecommunicatiewet 1998 heeft in Nederland een vergunning louter 
voorr het spectrumgebruik geïntroduceerd (artikel 3.3 lid 1 Tw). Daarvoor liftte 
dee toestemming voor spectrumgebruik mee op de toestemming voor het 
opstellenn van een zenderinfrastructuur, zoals hiervoor is gebleken uit het 
wetgevingsoverzicht.. Gesteld kan worden dat de machtigingen tot het opstellen 
vann zenders, verleend op basis van de Telegraaf- en Telefoonwet en later de 
WTV,, een impliciete vergunning voor het spectrumgebruik inhielden. 

Hett feit dat het spectrumgebruik wordt gereguleerd door een vergunningstelsel 
heeftt zijn consequenties. Immers: "De vergunning is een bijzondere vorm van 
beschikkingsbevoegdheid;; ... Beschikkingsbevoegdheden moeten steeds zijn 
terugg te voeren op regelgevende bevoegdheid *bij of krachtens' de formele wet 
off Grondwet".82 Dit wordtt het legaliteitsbeginsel genoemd.83 

vann algemeen beleid); commercie; maatschappelijke welvaart; nationale veiligheid. Een 
duidelijkk onderscheid tussen de grondslagen en doeleinden ten aanzien van het 
ingrijpenn in de spectrummarkt dan wel de spectrumdienstenmarkt blijft achterwege. 
Ziee verder paragraaf 3.4.5. 

Hett begrip vergunning wordt hier gehanteerd in algemene zin en dekt zowel 
machtigingen,, concessies als toekenningen. 
Tonnaerr in Kooij & Tonnear 1984, p. 92. 

Ziee voor een bespreking van het legaliteitsbeginsel ook Nicolaï e.a. 1997, p. 9 e.v. 
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Tott de invoering van de Telecommunicatiewet was noch in de Grondwet, noch 
inn een formele wet een directe basis te vinden voor de (impliciete) spectrum-
vergunningen.. Het feit dat uit internationale afspraken de verplichting tot het 
uitgevenn van spectJiimgebrtiiksvergunningen voor de overheid voortvloeide, 
verschaftee bij het ontbreken van rechtstreekse werking evenmin de vereiste basis 
voorr het binnenlandse vergunningenstelsel.84 

Dee rechter heeft echter uitgemaakt dat zolang er geen afzonderlijke regeling 
bestond,, de wettelijke basis die de WTV verschafte, als fundering kon worden 
gebruiktt voor een spectrumverdelingsbeleid.85 Wat betreft het legaliteitsvereiste 
wass derhalve de basis in de dienstregulering voldoende om de spectrum-
reguleringg ter hand te nemen. Een duidelijke, op zich zelf staande wettelijke 
basiss zoals nu terug te vinden in de Telecommunicatiewet heeft echter het 
voordeell dat het alle twijfel daaromtrent wegneemt. 

4.3.44 Ratio en recht 

Inn de Nederlandse Grondwet ontbreekt een opdracht tot het beheer van het 
spectrum,, dan wel tot regeling van de telecommunicatie waaruit een plicht tot 
beheerr kan worden afgeleid. De plicht van de overheid moet veeleer worden 
geconstrueerdd vanuit een (ongeschreven) liistorische opdracht'.86 Deze 
'opdracht'' wordt als het goed is weerspiegeld in het overheidsingrijpen. 

Tenn aanzien van vergunningen die door de overheid verleend worden, wordt 
hierr een tweetal indelingen gepresenteerd.87 Deze indelingen zijn niet de enig 
mogelijkee en leunen bovendien op elkaar in die zin dat de tweede indeling 

Rechtstreeksee werking - volgend uit een eenieder verbindend karakter (artikel 93 Gw) -
iss hier niet aan te nemen. Ten aanzien van enkele artikelen uit de ITU Conventie 
(artikell 22, Trb. 1974, 198) en het Radioreglement 1979 (artikel 23, Trb. 1981, 78) 
heeftt de Hoge Raad bepaald dat zij zich richten tot de lidstaten, maar geen 
rechtstreeksee werking hebben. HR 22 februari 1985, Ars Aequi 34 (1985) 9, p. 474-
475.. In de Telecommunicatiewet (artikel 18.4 lid 2) wordt overigens bepaald dat 
frequentiegebruikerss de verplichtingen van het ITU-verdrag hebben na te leven. 
CBBB 6 november 1991, Mediaforum 1992-1, p. B15-B16 (Vrije Ether). 
Dezee benadering steunt op de uitleg van het begrip publiek domein van Van Maanen 
1990,, p. 18-19. Deze visie is echter niet onomstreden, zie Van der Veen 1997, p. 98-
101. . 
Dee indelingen worden genoemd in A.A.M. Enserinck 1933, p. 10-11. Enserinck zelf 
kann zich niet zozeer met het eerste - verwoord door mr de Ranitz - maar veeleer met 
hett tweede onderscheid verenigen. Het tweede onderscheid wordt ontleend aan 
Thorbecke,, gemaakt in het wetsontwerp tot regeling van concessie verleening, 
ingediendd in 1864. 
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(deels)) voortbouwt op de eerste. Desalniettemin leveren zij een nuttige kapstok 
opp voor de bespreking van de vergunningverlening voor spectrumgebruik. 

Allereerstt is het mogelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de 
vergunningg tot het verrichten van handelingen die in principe geoorloofd zijn 
maarr in het algemeen belang door nadere waarborgen omkleed dienen te 
wordenn alvorens in de praktijk te worden toegestaan, anderzijds de vergunning 
waarmeee de vergunninghouder een recht wordt verleend dat in principe niet bij 
dee vergunninghouder maar bij de staat ligt. In dit laatste geval doet de staat 
daarmeee afstand van "een recht of genot of van eigendom".88 

Ditt eerste onderscheid heeft betrekking op de aard van het recht ten aanzien 
waarvann een vergunning wordt verleend. Met betrekking tot spectrumgebruik 
betekentt dit onderscheid dat moet worden uitgemaakt of spectrumgebruik een 
recht,, genot of eigendom is dat in beginsel aan gebruikers dan wel aan de staat 
toekomt.. Een eerste stap daarbij is te kijken of een begrip als eigendom op 
spectrumm van toepassing is. 

Eenn tweede indeling is te maken tussen enerzijds de vergunning ter bevordering 
vann de uitvoering van bepaalde taken in het algemeen belang, anderzijds 
vergunningenn waarbij de overheid optreedt ter bescherming van de rechts
belangenn van derden. Het eerste streeft een positief resultaat na, het tweede 
poogtt een negatief resultaat te voorkomen. De eerste soort vergunning betreft 
takenn die de overheid zelf op zich zou moeten nemen in het geval niemand 
daartoee een vergunning verlangt. De betreffende vergunningen zijn dus te 
beschouwenn als contractuele delegatie van een deel van de overheidstaak.89 De 
voorwaardenn waaronder de vergunning verleend wordt, zijn slechts waarborgen 
datt het betrokken algemeen belang wordt gediend volgens de inzichten van de 
overheid.900 De tweede soort vergunning dient ter voorkoming van schade "voor 
derden,, voor het publiek of voor publieke belangen".91 

Ditt tweede onderscheid heeft niet zozeer betrekking op de aard of oorsprong 
vann het betreffende recht maar veeleer op de ratio die ten grondslag ligt aan het 
feitt dat aan het betreffende recht een vergunningsvereiste wordt verbonden. 
Binnenn dit onderscheid beoogt het eerste type vergunning het uitvoeren van 
werkzaamhedenn van algemeen belang, ofwel publieke taken. Dit type ver-

8 88 Mr de Ranitz (Bijdragen voor het Staats- en Administratief Recht 1860, p. 355) zoals 
aangehaaldd in A.A.M. Enserinck 1933, p. 10. 

8 99 A.A.M. Enserinck 1933, p. 12 zich baserend op Thorbecke. 
9 00 A.A.M. Enserinck 1933, p. 12. 
9 11 A.A.M. Enserinck 1933, p. 11. 
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gunningg wordt ook wel concessie genoemd.92 Het tweede type vergunning 
reguleertt handelingen vanuit een behoefte aan toezicht. Dit worden wel de 
politierechtelijkee vergunningen of eenvoudig Vergunningen' genoemd.93 

Beidee typen, de concessie en de politierechtelijke vergunning, sluiten elk aan bij 
eenn eigen uitgangspunt ten aanzien van het te dienen 'algemeen belang'. Het 
eerstee type vergunning, de concessie, ziet toe op het uitvoeren van de positieve 
verplichtingenn van de overheid en sluit aan bij het idee van de welzijns- of 
verzorgingsstaat.. Het tweede type dient tot uitvoering van de klassieke 
overheidstaak,, namelijk de handhaving van orde en veiligheid.94 Zowel ten 
aanzienn van het eerste als het tweede type geldt overigens dat de omschrijving 
vann het taakbepalende 'algemeen belang' uiteindelijk de uitkomst is van het 
politiekk besluitvormingsproces. 

Inn paragraaf 3.4.5 is reeds ingegaan op de argumenten voor overheidsingrijpen 
inn de speorurnmarkt. Deze argumenten - voor zover aan te merken als redenen 
voorr het vergunningsvereiste - kunnen worden geplaatst in het kader van de 
voornoemdee tweedeling: het voorkomen van schade aan rechten van derden 
enerzijdss en de uitvoering van concessietaken anderzijds. Het voorkomen van 
interferentie,, veroorzaakt door elkaar storende gebruikers, valt in de eerste 
categorie.. Ten aanzien van het overbrengen van signalen past het in deze optiek 
datt het niet-schadelijke ontvangen in principe vrij wordt gehouden van 
vergunningsvereisten.. De regulering beperkt zich in Nederland inderdaad 
hoofdzakelijkk tot de zenders.95 

Hett uitvoeren van concessietaken, de tweede categorie, heeft voornamelijk 
betrekkingg op de uitvoering van bepaalde radiodiensten en niet direct op de 
speclJiimmarkt.. Voorbeelden zijn de universele dienstverlening, maar ook 
dienstenn als publieke omroep. Op zich is hiervoor het vragen van vergunningen 
gerechtvaardigd,, het is echter de vraag of dit (vergaande) verstoringen van de 

9 22 Nicolaïe.a. 1997, p. 196. A.A.M. Enserinck 1933, p. 12. 
9 33 Respectievelijk A.A.M. Enserinck 1933, p. 11 en Nicolaï e.a. 1997, p. 196. Door 

Nicolaïï e.a. 1997 wordt de vergunning onderscheiden van de concessie en de ont-
heffing.. De ontheffing heeft betrekking op regels waarop eigenlijk geen uitzondering is 
gewenst. . 

9 44 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 1995, p. 124. 
9 55 Ten aanzien van ontvangers zijn overigens - in overeenstemming met de hier 

besprokenn vergunningsgrondslag - de voornaamste redenen van het stellen van een 
machtigingsvereistee de bescherming van rechten van derden en het naleven van 
internationalee verplichtingen. Zie artikel 19 WTV. Een dergelijke regeling lijkt in de 
Telecommunicatiewett niet terug te vinden. 
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spectrummarktt dient op te leveren. Hiervoor wordt verder verwezen naar de 
besprekingg in hoofdstuk 3. Voor de realisatie van deze taken kan gekozen 
wordenn voor een concessie voor de gehele taakuitvoering of aanhechting van 
eenn concessieachtige voorwaarde aan een spectrumgebn ïiksrecht. Ten slotte 
wordtt hier opgemerkt dat herevaluering van de inhoud en uitvoering van de 
vitalee overheidstaken nieuwe inzichten kan opleveren over ten eerste de vraag of 
dee uitvoering van de dienst inderdaad een overheidstaak is, ten tweede of deze 
taakk door middel van een concessie uitbesteed kan worden en vervolgens of de 
daarvoorr benodigde draadloze transmissiecapaciteit - en dus de infrastructuur -
inn eigen beheer moet worden gegenereerd 

Inn het onderstaande wordt in een aparte paragraaf ingegaan op de aard van het 
spectrumgebruiksrecht. . 

4.44 Spectrumgebruiksrechte n 

Nuu gesproken is over de reguleringsontwikkeling en de ratio achter het instellen 
vann gebruiksrechten, wordt hier de aard van deze gebruiksrechten onder de loep 
genomen.. Daarbij wordt in principe aangesloten bij het hiervoor gemaakte 
onderscheidd tussen vergunningen waarbij het recht in beginsel reeds aan 
(bepaalde)) gebruikers toekomt, dan wel vergunningen waarbij dit recht in 
beginsell bij de overheid ligt. Om te bezien waar het basisrecht tot 
spectrumgebruikk berust, wordt allereerst de juridische aard van het spectrum-
gebruiksrechtt besproken. 

4.4.11 Juridische aard spectrumrechten 

Marconii heeft, zoals reeds is besproken, vanaf het begin getracht het 
(commerciële)) spectrumgebruik ten behoeve van draadloze telecommunicatie te 
monopoliseren.. Het benodigde spectrum eigende Marconi zich eenvoudigweg 
toe.. De vergelijking met de occupatie van een res nvdlius dient zich aan.96 Van 
dee notie van eigendomsrechten ten aanzien van cde ether' was aanvankelijk 
echterr geen sprake. In een beschrijving van de wordingsgeschiedenis van de 
radioo wordt genoteerd: "Traditional western notions of ownership and property 
lawss were completely inadequate in the face of something invisible, intangible, 
andd inherently communal like the ether".97 

Ditt is een vergelijking die ook door Gerbrandy 1934, p. 30 wordt gemaakt bij de be-
sprekingg van de ingebruikname van omroepfrequenties door Nederland. 
Douglass 1989, p. 68. 
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Inn een later stadium hebben staten de regulering van het spectrumgebruik op 
zichh genomen. Wat betreft de Nederlandse situatie is zoals gezegd geen 
opdrachtt neergelegd in de Grondwet waaruit een plicht tot regulering kan 
wordenn afgeleid- Hiervoor is gesteld dat de plicht van de overheid kan worden 
gezienn als voortvloeiend uit een ongeschreven opdracht. Ten aanzien van de 
uitvoeringg van deze opdracht is een eerste vraag of het overheidsingrijpen een 
basiss vindt in eigendomsrechten. 

Inn Nederland is de juridische omschrijving van eigendom vrij strikt. Eigendom 
inn zuiver juridische zin is alleen mogelijk ten aanzien van zaken (artikel 5:1 
Burgerlijkk Wetboek), dat wil zeggen voor de menselijke beheersing vatbare 
stoffelijkee objecten (artikel 3:2 BW). Het spectrum dan wel frequenties zijn geen 
stoffelijkee objecten zoals bijvoorbeeld een ladekast of een stuk grond 
Elektromagnetischee golven lijken eerder te kunnen worden omschreven als 
natuurkrachten.. Eigendom ten aanzien van dergelijke krachten is op zijn minst 
discutabell en in ieder geval niet expliciet erkend in rechtspraak of wetgeving.98 

Dee conclusie dient derhalve te zijn dat het spectrum net zo min als bijvoorbeeld 
zwaartekrachtt vatbaar is voor een eigendomsrecht." Rechten ten aanzien van 
hett spectrum zijn derhalve niet te beschouwen als rechten op het spectrum zelf, 
maarr als rechten om het spectrum te gebruiken met daarvoor geschikte 
apparatuur.1000 De vergunningen die de overheid uitgeeft behelzen derhalve een 
rechtt tot het gebruikmaken van bepaalde radiogolven.101 

Vergunningenn zijn publiekrechtelijke instrumenten. Toepassing van het privaat
rechtelijkee begrippenkader is dan ook verwarrend. In de praktijk kan 

Ditt in tegenstelling tot de situatie in landen als Zwitserland en Italië. Asser/Mijnssen & 
Dee Haan 1992, p. 48. 
Strafrechtelijkk wordt echter een ander, meer economisch eigendomsbegrip ge-
hanteerd.. Diefstal (storing of illegaal gebruik) lijkt dientengevolge mogelijk, niet zozeer 
diefstall van een frequentie maar van transmissiecapaciteit. Deze veronderstelling 
wordtt gemaakt op basis van het elektriciteit-arrest dat uitwijst dat diefstal van 
elektriciteitt mogelijk is, aangezien elektriciteit als een goed in de zin van artikel 310 Sr 
kann worden aangemerkt. HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564. 
Coasee 1959, p. 33. Zie bijvoorbeeld ook Martinez die eigendom van zowel de 
geostationairee baan als frequenties uitsluit. Martinez 1985, p. 55. 
Dergelijkee rechten bieden wel de mogelijkheid andere gebruikers van de frequenties te 
weren,, al blijft dit beperkt tot het weren van andere zenders. Frustrering van een 
commercieell systeem doordat de ontvangst niet exclusief is, blijft mogelijk. Een 
beruchtt voorbeeld hiervan biedt het arrest HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 {Holland 
Nautic/Decca),Nautic/Decca), zie noot 15. 
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desalnietteminn onder bepaalde voorwaarden worden gesproken van een 
publiekrechtelijkee vergunning met een vermogensrechtelijk karakter.102 In de 
jurisprudentiee en de literatuur is dit in Nederland reeds geruime tijd erkend: "De 
vergunningg vormt een vermogensrecht. Deze economisch juiste uitkomst was 
reedss in 1942 bereikt."103 

Hett Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft eveneens waarde 
gehechtt aan de economische werkelijkheid. Het Hof heeft gesteld dat een 
vergunningg een 'proprietary character' kan hebben en dat derhalve 'civil rights' 
inn het geding kunnen zijn.104 Voor wat betreft de juridische bescherming van 
dergelijkee rechten dient overigens de vergunning wel reeds te zijn verleend De 
Europesee Commissie voor de Rechten van de Mens heeft in een beslissing 
uitgemaakt:: "... there can be no 'right' if the existence of that right depends on 
certainn conditions which have not, or not yet, been fulfilled."105 

Gezienn het voorgaande mag duidelijk zijn dat in de juridische praktijk niet 
voorbijj kan worden gegaan aan de economische aspecten van de vergunning, 
Hieraann wordt in het onderstaande meer uitgebreid aandacht besteed. 

4 . 4 . 22 Economische aard spect rumrechten 

Inn de internationale (economische) literatuur wordt regelmatig gesproken over 
propertyproperty ri$ts ten aanzien van het spectrum, In het merendeel van de gevallen 
wordtt hiermee geduid op een economische vorm van eigendom. Het betreft 
rechtenn op spectrumgebruik die zodanig zijn ingekleed dat gesproken kan 
wordenn over een economisch eigendom ongeacht of juridische eigendom 
mogelijkk is. Een voorbeeld geeft de situatie in de Verenigde Staten waar een 
ontwikkelingg van economische eigendomsrechten ten aanzien van het spectrum 

Eenn vermogensrecht is een recht dat hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander 
rechtt overdraagbaar is of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te 
verschaffenn ofwel verkregen is in ruil voor verstrekt dan wel in het vooruitzicht 
gesteldd stoffelijk voordeel (artikel 3:6 BW). 
Cohenn Jehoram 1963, p. 88. Gedoeld wordt op het Sierteeltcentrale-arrest van de 
Hogee Raad, (HR 27 februari 1942, NJ 1943, 350) waarin het vermogensrechtelijk 
karakterr van de vergunning werd erkend. De niet-overdraagbaarheid stond daaraan 
niett in de weg. 
Dee consequentie in dit geval was dat het een burgerlijk recht betrof, zoals bedoeld in 
artikell 6 EVRM, waaruit het recht op een onafhankelijk rechter voortvloeit. Van 
belang,, inter alia, was de overdraagbaarheid van de vergunning aan derden. EHRM 23 
maartt 1985, NJ 1986, 102. 
ECRMM 7 maart 1996, Mediaforum 1996-5, p. B77-B80. 
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zichtbaarr is, ondanks het feit dat juridische eigendom nadrukkelijk uitgesloten 
is.106 6 

Dee kern van een economisch eigendomsrecht is dat de beslissingsmacht over 
hoee het goed wordt aangewend bij een bepaald persoon (of meerdere personen) 
komtt te liggen met uitsluiting van anderen.107 Anders gezegd: "property rights 
aree the rights of individuals to the use of resources".108 Enkele aspecten van 
belangg zijn daarbij de overdraagbaarheid van dergelijke rechten en het recht op 
dee opbrengst van het gebruik van het betreffende goed109 

Hett idee van economische eigendom impliceert individualisering, niet alleen van 
dee zeggenschap maar ook van het gebruik Uitsluiting van anderen moet dan 
ookk mogelijk zijn. "Ultimately all ownership rights are based on the abilities of 
individuals,, or groups of individuals, to forcefully maintain exclusivity."110 

Gesteldd is wel dat: "The spectrum is an ubiquitous phenomenon of nature and 
iss accessible to anyone with even rudimentary technology. As such, the 
spectrumm is a global commons resource due to its universal accessibility and nan-
excludabilitf.excludabilitf.ni ni 

Uitsluitingg van het gebruik is ten aanzien van het spectrum echter wel degelijk 
mogelijk,, wellicht niet zozeer feitelijk maar wel juridisch. Ten aanzien van veel 
goederenn is feitelijke inbreuk op eigendoms- dan wel gebruiksrechten moeilijk 
volkomenn tegen te gaan. De juridische uitsluitbaarheid is echter hetgeen van 
belangg is. Door het duidelijk afbakenen van de gebruiksrechten wordt uitsluiting 
vann ongeautoriseerde, identificeerbare gebruikers door gerechtelijke acties 
mogelijk.112 2 

Hett voorstaande beantwoordt niet de opgeworpen vraag of het (economisch) 
gebruiksrechtt in beginsel bij de overheid berust, dan wel bij (het collectief van) 
gebruikers.. Er kan worden gesteld dat economische eigendomsrechten ten 

1 0 66 Posner 1992, p. 46. 
1 0 77 MacKaay 1992, p. 48. 
1 0 88 De Alessi & Staaf 1989, p. 179. 
1 0 99 MacKaay 1992, p. 49. De Alessi 1980, p. 4. Het belang van dergelijke aspecten bij de 

formuleringg van de spectrumrechten met het oog op een efficiënte verdeling en 
efficiëntt gebruik is besproken in hoofdstuk 3. 

1 1 00 Umbeck 1981, p. 39. 
1 1 11 Martinez 1985, p. 6 1 . Cursivering MLV. 
1 1 22 Let wel, het betreft hier uitsluiting van andere zendende partijen. Het uitsluiten van 

ontvangstt is aanzienlijk lastiger, alleen al door het probleem van de identificatie van de 
ongeautoriseerdee ontvanger(s). 
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aanzienn van het spectrum pas ontstaan door vergunningverlening (waarbij de 
vergunningg bepaalde kenmerken draagt). Anderzijds is het mogelijk te 
verdedigenn dat de feitelijke zeggenschap en daarmee de economische eigendom 
bijj de overheid berust en overgaat op de vergunninghouders. In de regulering 
vann de (overige) natuurlijke hulpbronnen komen beide varianten voor. 

4.4.33 Economische zeggenschap natuurlijke hulpbronnen 

Alhoewell spectrum niet een tastbare zaak is maar een natuurkracht, en daardoor 
ookk niet uitputbaar zoals bijvoorbeeld delfstoffen, ligt een vergelijking met de 
regulieree natuurlijke hulpbronnen voor de hand, aangezien het evenzo een door 
dee natuur gegeven productiefactor is. Ten aanzien van de meeste van de 
(overige)) natuurlijke hulpbronnen zijn de economische zeggenschapsver
houdingenn expliciet vastgelegd Hieronder worden daarvan voorbeelden 
gegeven. . 

"Algemeen,, ook internationaal, wordt aanvaard dat de in of op het continentaal 
platt aanwezige delfstoffen toebehoren aan de Staat. Het verdient aanbeveling dit 
buitenn twijfel te stellen en het eigendomsrecht van de Staat uitdrukkelijk vast te 
leggen."1133 Artikel 22 van de Mijnwet continentaal plat114 voorziet hierin. Door 
winningg gaat de eigendom van de delfstoffen over op de vergunninghouder 
(artikell 23). 

Inn de Mijnwet 1810115 wordt ten aanzien van de exploitatie van mijnen gesteld 
datt daartoe een concessie vereist is (artikel 5). Artikel 19 bepaalt: "vanaf het 
ogenblikk dat voor een mijn concessie is verleend, zelfs aan de bodemeigenaar is 
dezee eigendom onderscheiden van die van de bodem en wordt vervolgens 
beschouwdd als nieuwe eigendom, ..." De staat heeft zich niet tot eigenaar 
verklaardd van de delfstoffen, maar legt wel de eigendomsverhoudingen, 
opbrengstrechtenn en schadeloosstellingen vast. In het voorstel voor een nieuwe 
Mijnbouwwet,, die de bestaande wetten op dit gebied vervangt, is voor de 
delfstoffenn zowel een vaststelling van het eigendom van de staat als een bepaling 
voorr de overgang van eigendom bij winning door de vergunninghouder 
opgenomen.116 6 

1 1 33 Kamerstukken II 1963/64, 7670, nr. 3, p. 1. 
1 1 44 Stb. 1965, 428. 
1 1 55 Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières. Du 21 avril 1810, Bulletin des 

Lois,, no. 285. 
116 6 

Artikell 3 Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen 
enn met betrekking tot de met mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet) -
wetsvoorstel.. Kamerstukken II 1998/99, 26219, nr. 1-2. 
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Grondd kan zowel door de overheid als door particulieren in eigendom worden 
gehouden.. Ten aanzien van zeestranden en de grond onder openbare vaar
waterenn (artikelen 5:26 en 5:27 BW) geldt een vermoeden van eigendom van de 
staat.. Daarnaast wordt de staat aangewezen als eigenaar van een res nullius, dat 
will zeggen een onroerende zaak die geen andere eigenaar heeft (artikel 5:24 
BW).. De regulering van het gebruik geschiedt voor een belangrijk deel door de 
Wett op de Ruimtelijke Ordening (WRO).117 Schadeloosstelling bij verandering 
vann bestemming van de grond is wettelijk vastgelegd (artikel 49 WRO). 

Ukk het voorgaande blijkt dat de oorspronkelijke zeggenschapsverhoudingen 
verschillendd geregeld zijn. Hetgeen opvalt is echter dat de economische 
verhoudingenn zoals zij zich voordoen bij het ontstaan, gedurende het bestaan en 
bijj het beëindigen van de economisch relevante rechten duidelijk vastliggen. Ten 
aanzienn van het spectrumgebruik is de vraag dan ook wellicht niet zozeer waar 
dee economische rechten hun oorsprong vinden, maar of ze adequaat geregeld 
zijn. . 

Opp dit moment wordt ten aanzien van het spectrum alleen verlening, wijziging 
enn verlenging van de vergunningen geregeld, en wel bij algemene maatregel van 
bestuurr (artikel 3.3 lid 7 Telecommunicatiewet). De essentie van het voorgaande 
iss dat ook ten aanzien van het spectrum de vastlegging in de wet van de 
economischee eigendomsverhoudingen, zoals deze bestaan voor dan wel na 
vergunningverlening,, is aan te bevelen. 

4.55 Beleidsovergan g 

Inn het voorgaande zijn op redelijk abstract niveau het vergunningensysteem, de 
ratioratio daarachter en de juridische en economische aspecten van spectrum
gebruiksrechtenn besproken. In deze laatste paragraaf wordt een terugkoppeling 
gemaaktt naar de praktijk. 

Err is reeds meerdere malen opgemerkt dat de Nederlandse praktijk zich 
kenmerktt doordat in een aanzienlijke mate wordt afgeweken van reguliere 
marktwerking.. Het overheidsingrijpen heeft geresulteerd in zowel een 
bestemmings-- ofwel een allocatieplan, als in een grotendeels niet op prijs 
gebaseerdee selectie van gebruikers en bovendien in een scala van gebruiks
voorschriften,, verbonden aan de vergunningen. 

1 1 77 Stb. 1962, 286. 

113 3 



Verdelingg van het spectrum 

Mett de invoering van de Veilingwet118 en later de Telecommunicatiewet119 zijn 
mogelijkhedenn tot een meer marktgericht beleid geïntroduceerd, zij het alleen op 
hett terrein van de toewijzing, ofwel de gebruikersselectie. Voor deze selectie 
bestaatt nu de mogelijkheid een veiling te gebruiken. De relevante wijzigingen in 
hett wettelijk kader worden - evenals de veiling zelf - in een afzonderlijk 
hoofdstukk besproken. In het onderstaande worden in het licht van de 
beleidswijzigingenn zeer beknopt de daarbij in acht te nemen grenzen 
aangegeven.. Achtereenvolgens worden hieronder de aanleiding tot de 
veranderingenn en de daaruit voortvloeiende overgangsproblemen besproken. 

4.5.11 Veranderingen 

Dee interesse in een wijziging van het spectrumbeleid is ontstaan vanuit een 
tweetall achtergronden. Enerzijds zijn de gesignaleerde inefficiënties in het beleid 
steedss duidelijker naar voren gekomen. Anderzijds maakten de ontwikkelingen 
opp de markten voor draadloze diensten, en dan met name de mobiele
telecommunicatiemarkt,, de tijd rijp voor aanpassingen in het spectrumbeleid. De 
situatiee op de mobiele-telecommunicatiemarkt was en is sterk in beweging, mede 
doorr de zich snel ontwikkelende technologie op dit terrein. Voor het 
spectrumbeleidd is met name de aanbodstructuur op de markt voor 
infrastructuur-- en transportdiensten van belang. Ten aanzien van deze diensten 
heeftt de Nederlandse markt zich ontwikkeld van een monopolistische naar een 
oligopolistischee markt. 

Hetzelfdee marktgerichte denken dat aan de liberalisering van de Nederlandse 
telecommunicatiemarktt ten grondslag lag, heeft het denken over het bijpassende 
spectrumbeleidd beïnvloed. De wereldwijde trend om het spectrumbeleid aan 
meerr marktwerking onderhevig te maken lijkt hierbij een onmiskenbare rol te 
spelen.. Tevens kan de aantrekkingskracht van de financiële gevolgen van een 
verkoopp van spectrumrechten - als een van de meest duidelijke uitingen van 
marktintroductiee - hierbij niet over het hoofd worden gezien. 

Hett inbouwen van marktprikkels in het spectrumbeleid kan op verschillende 
puntenn gebeuren. Het allocatieproces, de vastlegging van de gebruiksrecht
beperkingen,, de toekenning van de gebruiksrechten en de vrije doorverkoop 
daarvann op de secundaire markt zijn in principe alle kandidaat voor dergelijke 
beleidswijzigingen.. Het (deels) onderwerpen van de allocatie aan prijsselectie is 

1 1 00 Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 566 en 567. 
1 1 99 Stb. 1998, 610. 
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inn Nieuw Zeeland reeds in de praktijk gebracht.120 Een ander voorbeeld is de 
ontwikkelingg in de Verenigde Staten waarbij de gebruiksrechten steeds meer de 
gedaantee aannemen van economische eigendomsrechten, gestimuleerd door de 
marktbevorderendee definiëring van de gebruiksrechten.m Het toekennen van 
gebruiksrechtenn door middel van marktinstrumenten zoals veilingen heeft reeds 
inn meerdere landen plaatsgevonden. 

Dezee verandering in het denken over spectrumbeleid heeft ook in Nederland 
ingangg gevonden. De wijzigingen betreffen zowel het toelaten van meerdere 
spelerss op bepaalde markten als de wijze van toelating tot de markt, waarvoor 
zoalss gezegd nu het veilingmechanisme kan worden ingezet. Vooraf wordt 
opgemerktt dat elke beleidswijziging rekening heeft te houden met de grenzen 
diee de algemene beginselen van behoorlijk bestuur opleggen. Bedrijven dienen 
daarbijj een normaal bedrijfsrisico te accepteren. Immers: "In beginsel moet 
iederr de door hem zelf geleden schade dragen."122 Dit risico moet worden 
afgewogenn tegen het belang van de beleidswijzigingen, onder andere ingegeven 
doorr de economische ontwikkelingen. 

4.5.22 Vergoedingen 

Allereerstt kan men zich afvragen of de introductie van de veiling als 
selectiemechanismee en dientengevolge het vragen van een vergoeding voor een 
spectrumgebruiksrechtt toegestaan is. Bij de bespreking van het internationaal 
kaderr in het volgende deel van deze studie worden de mogelijkheden en 
randvoorwaardenn daarvoor onderzocht. Nationaal bestuursrechtelijk zal in 
beginsell het vragen van een vergoeding voor vergunningen een grondslag bij of 
krachtenss de Grondwet of formele wet vereisen. Net als het vergunningstelsel 
zelff zal een vergoedingen-, dan wel heffingenstelsel aan het legaliteitsvereiste 
moetenn voldoen. Indien de wet echter niet in een dergelijke grondslag voorziet 
iss het volgens de rechtspraak toegestaan een vergoeding te vragen voor een 
vergunningg voorzover deze vergoeding "een rechtstreekse bijdrage [levert] ... 
aann de doelstelling van de wettelijke bepaling waarop de beschikking berust."123 

Mett de Telecommunicatiewet is door het opnemen van de veiling als een van de 
mogelijkee verdelingsmechanismen in ieder geval in een wettelijke grondslag voor 
hett vragen van een veilingprijs voorzien. 

1 2 00 Zie voor informatie over Nieuw Zeeland de website van het Ministerie van Handel, 
<http://www.moc.govt.nz>. . 

1 2 11 Verberne, Van Eijk & Dommering 1996, p. 242. 
1 2 22 Asser/Hartkamp 1994, p. 12. 
1 2 33 Nicolaïe.a. 1997, p. 198. 
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Hett vragen van een vergoeding voor een vergunning en zelfs het toewijzen van 
dezee vergunning aan de hoogste bieder houdt juridisch gezien overigens geen 
koopp in. Koop dan wel overdracht van een vermogensrecht zijn privaat
rechtelijkee begrippen die op publiekrechtelijke vergunningverlening niet van 
toepassingg zijn, ook al verloopt de verlening via het prijsmechanisme als 
verdelingsinstrurnent.. Bovendien dient in het oog te worden gehouden dat het 
hierr niet de uitgifte van spectrum betreft, maar rechten op specmraigebruik, die 
naa verloop van tijd terugvallen bij de uitgevende partij, de overheid Aan de 
'overdracht'' van dergelijke rechten behoeft op zich dan ook geen formele toe-
eigeningg van het spectrum door de overheid vooraf te gaan. 

4.5.33 Verandering van verdelingsmechanisme 

Bijj de overgang tussen verschillende verdelingsmechanismen speelt de vraag in 
hoeverree marktpartijen aanspraak kunnen maken op gelijke behandeling bij 
toetredingg tot de markt. Daarbij moet de gelijkheid van de nieuwkomers en 
zittendee gebruikers in ogenschouw worden genomen. Een van de overwegingen 
daarbijj kan de marktsituatie zijn, namelijk of de zittende gebruiker een 
monopolistt is of dat er reeds meerdere spelers op een markt actief zijn. De 
concurrentiepositiee kan immers relevant zijn voor de vraag of het een gelijk 
gevall betreft. Als het onderscheid tussen zittende spelers en nieuwkomers 
minderr groot is, heeft eenzelfde behandeling bij toetreding en daarnaast gelijke 
gebruiksbeperkingenn en -verplichtingen voor de spelers op hetzelfde veld de 
voorkeur. . 

Bijj ongelijke gevallen verzet het gelijkheidsbeginsel zich niet tegen een 
veranderingg van toetredingsmechanisme. Ook indien het gelijke gevallen betreft 
kann het kan echter onder bepaalde omstandigheden gewenst zijn een ver
nieuwingg van het beleid door te voeren. Vanuit het oogpunt van gelijke 
behandelingg kan daarbij de vraag worden opgeworpen of met terugwerkende 
krachtt de zittende gebruikers eveneens aan de nieuwe vereisten moeten worden 
onderworpen.. Bij de overgang naar verdeling door een veiling spelen derhalve 
tweee vragen. Ten eerste, is het mogelijk over te gaan op een veiling op het 
momentt dat eerdere nieuwkomers op andere wijze tot de markt zijn toegelaten? 
Tenn tweede, als wordt besloten tot een veiling, moet dan overgegaan worden tot 
eenn naheffing voor de zittende partijen? Afgezien van het recht op gelijke 
behandeling,, dient daarbij rekening te worden gehouden met de bijzondere 
situatiee waarin een historisch bevoordeelde monopolist een betere uitgangs
positiee heeft dan nieuwkomers op de markt. 
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Indienn nieuwkomers met een veilingprijs worden geconfronteerd waaraan 
zittendee gebruiker(s) niet hebben hoeven voldoen, speelt de vraag in hoeverre 
dee zwaardere lasten van een veiling de nieuwkomers een (additioneel) 
concurrentienadeell geeft. Zoals reeds in het voorgaande hoofdstuk is opgemerkt 
iss echter het effect van een naheffing (een eenmalige last, die het strategisch 
gedragg niet (sterk) zal beïnvloeden) op het marktgedrag dubieus. Het 
rechttrekkenn van concurrentieposities kan - indien gewenst - waarschijnlijk 
beterr worden bewerkstelligd door middel van de vergunningsvoorwaarden. Een 
naheffingg verdient uit het oogpunt van gelijke behandeling echter overweging 
indienn op eenzelfde deelmarkt wordt overgegaan op een veiling. 

Hett probleem bij gelijktrekking achteraf is dat het in bepaalde gevallen kan 
leidenn tot een wijziging van de positie van de zittende gebruikers met alle 
bestuursrechtelijkk bezwaren van dien. Daarom blijft het in beginsel aan te 
bevelenn op gelijke markten gelijke toetreding te hanteren, zolang deze markten 
niett te ruim worden gedefinieerd en zolang dit geen totale belemmering van een 
verbeteringg van het toekenningsbeleid oplevert. De Duitse oplossing van het 
probleemm is dat wettelijk is vastgelegd dat toedeling van gebruiksvergunningen 
doorr middel van veilingen niet is toegestaan in het geval dat eerder op een en 
dezelfdee telecommunicatiedienstenmarkt door middel van andere toewijzings
mechanismenn vergunningen zijn verleend.124 Wettelijke vastlegging van gelijke 
behandelingg levert echter een belemmering op voor het beleid ten aanzien van 
dee zich snel ontwikkelende telecommunicatiemarkt en lost het probleem van 
afbakeningg van de relevante markt zowel qua diensten als in de tijd niet op. 

Indienn een beleidswijziging toch gewenst is, moet in het kader van een redelijke 
belangenafwegingg uiteraard rekening worden gehouden met de voorzien
baarheidd van de wijziging. Derhalve zal een redelijke periode in acht moeten 
wordenn genomen om partijen de gelegenheid te geven te anticiperen op een 
dergelijkee wijziging, tenzij zwaarwegende algemene belangen de onverwijlde 
invoeringg van nieuw beleid gebieden. Uiteraard spelen de overige algemene 
beginselenn van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel, 
eveneenss een rol bij een dergelijke beleidswijziging. 

1 2 44 §11 sub 2 Telekommunikationsgesetz. De Duitse aanpak wordt besproken in Ruhle & 
Stürmerr 1997, p. 80. Zowel bij verschillende behandeling als gelijke behandeling bij 
toedelingg van vergunningen op dezelfde markt zal overigens het afbakenen van de 
betreffendee markt problemen kunnen opleveren. 
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4 . 5 . 44 Veranderende vergunningen 

Inn de voorgaande paragraaf is opgemerkt dat het Europese Hof voor de 
Rechtenn van de Mens het vermogensrechtelijk karakter van vergunningen heeft 
erkendd Het begrip 'eigendom'wordt in dit kader "anything of economical value 
andd capable of ownership".125 Het vermogensrechtelijk karakter van spectrum
vergunningenn neemt door het vragen van een vergoeding en het introduceren 
vann overdraagbaarheid van de vergunningen toe (ook al is de overdraagbaarheid 
onderhevigg aan toestemming van de minister, artikel 3.8 Telecommunicatiewet). 
Overdraagbaarheidd is overigens voor het Hof een indicatie voor het bestaan van 
hett vermogensrechtelijk karakter maar geen noodzakelijke voorwaarde.m 

Spectrumgebruikerss die betaald hebben voor de verdunning, verkrijgen een 
groterr belang bij een duidelijke afbakening van de rechten ten aanzien van deze 
vergunning.. De overheid heeft eveneens een belang bij een dergelijke 
afbakening.. Zodra gebruikers gaan betalen is immers te verwachten dat ze 
daartegenoverr een sterkere positie verlangen. Schadevergoedingsrechten, in
vesteringscompensatie,, impliciete verwachtingen ten aanzien van het recht op 
verlengingg zijn alle mogelijke ontwikkelingen. 

Dee in de vorige paragraaf gemaakte aanbeveling om de economische 
zeggenschapsverhoudingenn uitdrukkelijk een wettelijke grondslag te geven -
evenalss ten aanzien van (andere) natuurlijke hulpbronnen is geschied - verkrijgt 
doorr deze ontwikkelingen een dringender karakter. 

Ditt laatste geldt te meer in het geval er voor de overheid een publieke taak ligt, 
bijj vervulling waarvan spectrum wordt ingezet. Hierbij is het interessant de 
parallell met het publiek domein in het oog te houden. Het Nederlands begrip 
publiekk domein duidt op zaken die een openbare bestemming of functie 
hebben.1277 Vervreemding van openbare zaken is mogelijk zolang geen afbreuk 
wordtt gedaan aan de openbare bestemming.128 Voor zover de marktwerking bij 
dee (herverdeling van spectrumrechten wordt geïntroduceerd, dient de overheid 
scherpp te letten op de waarborgen voor het adequaat kunnen blijven uitvoeren 
vann de publieke taken. Dit zou betekenen dat een minimum aan frequentie-
ruirntee dat voor de publieke taak noodzakelijk is - alternatieven in aanmerking 

Vann den Berk 1991, p. 9, noot 26. Ook goodwill zou hierdoor te beschouwen zijn als 
eenn 'right of property'. 
EHRMM 23 maart 1985, NJ 1986, 102 (Benthem). 
Nicolaïe.a.. 1997, p. 377. 
Vann der Veen 1997, p. 320. Uiteraard kan de overheid door een publiekrechtelijk 
besluitt wel de bestemming wijzigen. 
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genomenn - op een of andere wijze voor deze taken beschikbaar dient te blijven. 
Waarr dit minimum ligt is uiteraard een politiek vraagstuk129 Het betekent 
overigenss niet dat voor deze frequentieruimte geen vergoeding voor de 
gebruiksrechtenn kan worden gevraagd 

4.5.55 Rechten zittende gebruiker 

Dee introductie van nieuwe spelers op de telecornmunicatiemarkt betekent in 
bepaaldee gevallen dat rechten van zittende gebruikers een einde vinden. 
Hetzelfdee kan zich voordoen bij een herverdeling van spectrum ten einde een 
meerr efficiënt gebruik te bewerkstelligen. Intrekking maar ook een beslissing tot 
niet-verlengingg van een recht kunnen worden getoetst aan de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Hierbij is de gerechtvaardigde verlengings- dan wel 
voortduringverwachtingg van de zittende gebruiker van belang voor het 
vaststellenn van een eventuele vergoeding bij het teniet gaan van deze 
verwachting.130 0 

Dee nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhoudingg tot de met het besluit te dienen doelen (artikel 3:4 lid 2 Awb). Het 
besluitt om een gebruiksrecht in te trekken moet dan ook berusten op een 
behoorlijkee afweging van belangen. Anders kan er - hoe rechtmatig de 
intrekkingg op zich ook moge zijn - onder omstandigheden een recht op 
schadevergoedingg bestaan.131 Met name de voorzienbaarheid is bij het intrekken 
vann vergunningen van belang.132 

Naastt de nationale wetgeving en rechtspraak moet in dit kader rekening worden 
gehoudenn met de Europese rechtspraak. Deze bouwt voort op de hiervoor 
gesignaleerdee ontwikkeling dat vergunningen kunnen worden aangemerkt als 
(economische)) eigendomsrechten. Het intrekken van een vergunning met een 
eigendomskarakterr kan worden gezien als aantasting van het eigendomsrecht in 

1 2 99 Ter voorkoming van spraakverwarring, het betreft hier het verlenen van een publieke 
bestemmingg aan bepaalde spectrumruimte{s), niet het bestempelen van het spectrum 
tott publiek goed. 

1 3 00 Compensatie kan overigens ook bestaan uit het instellen van een overgangstermijn. 
Hinss 1996, p. 52. 

1 3 11 Hins 1996, p. 48 verwijst naar het jurisprudentieonderzoek met betrekking tot het 
toekennenn van nadeelcompensatie van R.M. van Male & B.P.M, van Ravels, 
RedelijkheidRedelijkheid in het nadeelcompensatierecht, 's-Gravenhage: VUG A 1995. 

1 3 22 Hins 1996, p. 48. 
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dee zin van artikel 1 van het eerste protocol EVRM.133 Het artikel stelt dat 
onteigeningg alleen plaats mag vinden in het algemeen belang. Bovendien geldt 
datt de maatregelen evenredig moeten zijn in verhouding tot het nagestreefde 
doel.. Interessant is dat het Hof heeft bepaald dat adequate compensation een aspect 
vann belang is bij het vaststellen van de vereiste evenredigheid134 

Hett erfpachtrecht kent een vergoedingsregeling bij de beëindiging van het recht. 
Dee overeenkomst met spearumgebruik is dat bij verlening van het recht de 
gebruikerr noodzakelijke investeringen pleegt om het recht te kunnen benutten. 
Bijj beëindiging verliezen deze investeringen hun waarde doordat voortdurende 
exploitatiee niet mogelijk is. In lijn hiermee kan betoogd worden dat ook bij 
stopzettingg van het recht op gebruik van een bepaald deel van het spectrum een 
vergoedingg op zijn plaats is. Objectieve waardevermeerdering is echter nauwe
lijkss aan de orde ten aanzien van de investeringen die spectrurngebruikers 
plachtenn te maken, dan wel verplicht zijn te maken krachtens bijvoorbeeld roll
outt verplichtingen. Opgebouwde infrastructuur, dan wel de opgebouwde goodwill 
blijftt in het bezit van de opbouwer daarvan. Het probleem is dat deze nutteloos 
wordtt zonder het recht op het gebruik van spectrum. 

Vann belang is wellicht dat artikel 5:99 BW - waarin de vergoeding bij het einde 
vann erfpacht wordt geregeld - niet als noodzakelijke voorwaarde voor de 
schadevergoedingsplichtt stelt dat de eigenaar baat ondervindt van de 
aangebrachtee "gebouwen, werken en beplantingen". Daarnaast is van belang dat 
naa de expiratie van tijdelijke erfpacht een door redelijkheid en billijkheid 
beheerstee rechtsverhouding blijft bestaan en wel een vermogensrechtelijke 
rechtsbetrekking.135 5 

Dee Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kent, zoals reeds is opgemerkt, een 
vergoedingsrechtt bij wijziging van de bestemming van grond.136 Een parallel met 
dee regeling in de WRO lijkt voornamelijk van belang bij een wijziging van het 
allocatieplan,, dat wil zeggen het plan waarin de verdeling van de spectrumdelen 
overr soorten van diensten is vastgelegd Een dergelijke wijziging kan 
voortkomenn uit een nationale dan wel internationale beslissing. De gebruiker 
ziett door een dergelijke beslissing de waarde van zijn investeringen verloren 

Hett is de vraag of en in hoeverre het verloren gaan van goodwill als een dergelijke 
aantastingg kan worden aangemerkt. 
Vann den Berk 1991, p. 9, noot 26 . 
HRR 26 maart 1999, NJ 1999, 446. 
Artikell 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening betreft schadevergoeding voor schade 
opgetredenn door bepalingen van een bestemmingsplan "welke redelijkerwijs niet of 
niett geheel te zijnen laste behoort te blijven". 
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gaan,, evenals het geval is bij wijziging van een bestemmingsplan. Intrekking, dan 
well 'onteigening' en schadeloosstelling bij gewijzigd beleid verdienen alle een 
plaatss in de wettelijke regeling van de toegang tot het spectrum.137 

4.5.66 Nieuwe gebruikers 

Hett afwentelen van een schadevergoedingsplicht van de overheid op de nieuwe 
verkrijgerss van vergunningen of gebruiksrechten door middel van de ver
gunningsvoorwaardenn kan strijd opleveren met artikel 3:3 Awb dan wel met het 
legaliteitsbeginsel.1388 Het afkopen van gebruiksrechten van zittende gebruikers -
inn het geval een recht op een reeds benutte frequentie wordt vergeven - dient 
derhalvee een vrijwillige basis te hebben. Eventueel kan daarnaast worden 
gedachtt aan een in de wet vastgelegde verplichting voor de nieuwe gebruiker. 

Eenn laatste aandachtspunt is de concurrentiepositie van de nieuwe gebruikers 
tenn opzichte van de zittende gebruikers bij de introductie van een heffing of een 
veiling.. De eerste groep wordt geconfronteerd met marktprikkels terwijl de 
tweedee groep bij de verkrijging van hun gebruiksrecht niet te maken heeft gehad 
mett de doorgevoerde beleidswijzigingen. Het probleem van de overgang van 
verdeelmechanismenn wordt besproken in paragraaf 4.5.3. 

4.66 Samenvattin g en conclusie s 

Dee bespreking van de historie van de spectrumregulering heeft duidelijk 
gemaaktt dat verschillende zaken met elkaar verbonden zijn, die omwille van de 
analysee in dit onderzoek uiteengetrokken moeten worden. De regulering van de 
(toegangg tot de) grondstof - het spectrum - is aangegrepen voor de regulering 
vann de daarmee te leveren diensten. Daarbij zijn in elkaar overlopende, niet 
duidelijkk uitgesplitste doelstellingen gehanteerd. 

Eenn tweede punt dat naar voren is gekomen is de formulering van de 
spectrumrechten.. De overgang naar nieuwe beleid maakt het belang zichtbaar 
omm de uit te geven rechten zodanig te specificeren dat helderheid wordt 
geschapenn ten aanzien van de juridische en economische zeggenschaps
verhoudingen.. Bovendien vergt een beleidsverandering een zorgvuldige 

1 3 77 Een verdere vergelijking tussen de regulering van land en spectrum blijft hier 
achterwege.. De spectrummarkt is aanzienlijk jonger en minder ontwikkeld dan de 
grondmarkt.. Desalniettemin kan een vergelijking interessante voorbeelden opleveren 
voorr de aanpak van de spectrummarkt. 

1 3 88 Nicolaïe.a. 1997, p. 199. 
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belangenafwegingg ten aanzien van de beëindiging, wijziging of verlenging van de 
rechtenn en plichten die verleend zijn aan de houders van oude gebruiksrechten. 

Hett volgende deel van de studie bespreekt achtereenvolgens de belangrijkste 
mondialee afspraken en verdragen ten aanzien van het spectrumgebruik, het 
Europeess beleid en ten slotte het Nederlandse beleid- Gezien het voorgaande 
zijnn de voornaamste aangrijpingspunten bij deze bespreking: 

•• het onderscheid tussen het recht op gebruik van de grondstof (het spectrum) 
enn de levering van de dienst; 

•• de identificatie van de gehanteerde doelstellingen; 
•• de omschrijving van het gebruiksrecht; 
•• de toekenning van het gebruiksrecht waarbij de overgang van oude op 

nieuwee toekenningsmechanismen speciale aandacht verdient. 
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5.. Het international e kader 

5.11 Inleidin g 

Hett spectrumbeleid is in de meeste landen, evenals in Nederland, ter hand 
genomenn door de overheid of door een overheidsgerelateerd orgaan.J Tussen de 
statenn onderling is vanwege de mogelijke grensoverschrijding bij het gebruik van 
radiofrequentiess de nodige coördinatie tot stand gekomen. Deze coördinatie van 
spectrumgebruikk is op mondiaal niveau geïastitutionaliseerd binnen de HU, de 
Internationall Telecommunications Union. Daarnaast zijn er verschillende 
anderee internationale instanties die het spectrumgebruik in Nederland (indirect) 
kunnenn beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke internationale instanties zijn de 
NAVOO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), de CEPT (Conférence Euro-
péennee des administrations des Postes et des Telecommunications) en de 
Europesee Unie (EU).2 

Voorr de ITU-lidstaten, en dus ook voor Nederland, geldt dat alle nadere 
afsprakenn gemaakt in andere samenwerkingsverbanden in principe binnen het 
overkoepelendee kader van de ITU-afspraken moeten passen. Dit is de reden dat 
inn dit hoofdstuk uitgebreid aandacht wordt besteed aan de structuur en 
werkwijzee van deze organisatie.3 In het hierop volgende hoofdstuk wordt 
ingegaann op de rol die de Europese Unie ten aanzien van het spectrumgebruik 
vervult,, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de EU en de 
CEPT.. Andere instanties, die minder direct van doen hebben met spectrum-

Ziee het voorgaande hoofdstuk. 
Inn NATO verband worden afspraken over frequentiegebruik gemaakt binnen de Allied 
Radioo Frequency Agency (ARFA), onderdeel van de NATO. De International Civil 
Aviationn Organization (ICAO) en de International Maritime Organization (IMO) zijn twee 
anderee internationale organen waarbinnen het spectrumgebruik wordt afgestemd. 
Dee informatie in dit hoofdstuk is voor een deel afkomstig van de ITU website: 
<< http://www.itu. int/>. 
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management,, worden hier in principe niet behandeld. Wel wordt aandacht 
besteedd aan de World Trade Organization (WTO) vanwege de mogelijke 
implicatiess van de gemaakte afspraken over telecommunicatiediensten voor de 
nationalee spectrurnregulering. 

Inn dit hoofdstuk worden waar nodig kanttekeningen geplaatst bij het 
functionerenn van de ITU. Vooraf wordt echter opgemerkt dat veelomvattende 
wijzigingenn van de ITU moeten voortkomen uit een wereldwijde (dan wel 
regiowijde)) verandering van inzicht over de positie van overheden in het 
spectrummanagement.. Aangezien de ITU een intergouvernementele organisatie 
iss die niet zelfstandig verplichtingen kan opleggen aan de lidstaten, moet de 
bereidheidd tot verandering voortkomen uit de Lidstaten zelf. Pas dan kan 
wordenn nagedacht over ingrijpende maatregelen op internationaal niveau, zoals 
hett direct toewijzen van spectrum aan individuele bedrijven (waartoe reeds een 
eerstee aanzet is gegeven, zie hieronder), dan wel herziening van de allocatie tot 
eenn meer marktgericht en flexibel proces - al dan niet op basis van prijsvorming. 
Voorlopigg is het huidige ITU stramien een min of meer vast gegeven voor het 
nationalee spectrumbeleid. De hiernavolgende bespreking van de ITU heeft dan 
ookk een overwegend beschrijvend karakter. 

5.22 ITU 

Dee wordingsgeschiedenis van de International Telecommunications Union is in 
hett voorgaande hoofdstuk kort weergegeven. Hier worden enkele feiten ge
memoreerd.. De International Telegraph Union is opgericht in 1865 te Parijs. 
Doorr het samengaan met de International Radiotelegraph Union (Berlijn, 1906) 
ontstondd in 1932 de International Telecommunication Union. 

Inn 1947 is de ITU als specialized agency onderdeel geworden van de Verenigde 
Naties.44 Vanaf dat tijdstip zijn lange tijd nauwelijks wijzigingen doorgevoerd ten 
aanzienn van de structuur van de ITU. Pas in 1992 is een eerste reorganisatie 
doorgevoerdd door een Additional Plenipotentiary Conference (APP). Daarmee 
zijnn structuur en werkwijze bijgesteld aan de eisen van de tijd.5 Voor elk 
werkterreinn is een Sector ingesteld en bovendien hebben de conferenties een 
vastee en sterk verhoogde regelmaat gekregen, teneinde de reactiesnelheid van de 

Tarjannee 1997, p. 43. 
Aann de wenselijkheid van een nieuwe opzet van de ITU heeft het blad 
TelecommunicationsTelecommunications Policy in 1991 een speciaal nummer gewijd (jaargang 15, 
nummerr 4, augustus 1991). 
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ITUU te verhogen met het oog op de zich snel opvolgende ontwikkelingen op de 
telecommunicatiemarkten. . 

Dee structuur en werkwijze van de ITU zijn vastgelegd in de Constitutie (CS), de 
Conventiee (CV) (in het Nederlands Statuut en Verdrag genoemd)6 en de 
Administratievee Reglementen. De Constitutie bevat bepalingen over de 
structuurr en de doelstellingen van de Unie. Als uitwerking van en aanvulling op 
dee Constitutie bevat de Conventie nadere bepalingen over de werking van de 
ITU.. Administratieve Reglementen ofwel Admhvstratke Regulations is de 
verzamelnaamm voor enerzijds de International Telecommunications Regulations 
enn anderzijds de Radio Regulations.7 De eerste bepalingen bevatten de 
basisprincipess aan de hand waarvan de grensoverschrijdende telecommunicatie 
tussenn rrU-lidstaten wordt geregeld. De tweede, de Radio Regulations, bevatten 
concretee regels voor het spectrumgebruik en de registratie daarvan.8 

5.2.11 Doelstelling 

Dee hoofddoelstellingen van de ITU zijn terug te vinden in artikel 1 van de 
Constitutie.. Uit dit artikel blijkt de voornaamste taak van de ITU namelijk, kort 
samengevat,, het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van 
telecommunicatiee ter verdere verspreiding en ontwikkeling van telecom
municatiediensten. . 

Dee ITU stelt daartoe verdragen en reguleringen op waarin het gebruik van het 
frequentiespectrumm en de satellietbanen wordt gecoördineerd, met als streven 
hett vermijden van harmful interference.9 Daarnaast houdt de ITU zich bezig met 

Inn de Telecommunicatiewet wordt de term Internationaal Telecommunicatieverdrag 
gehanteerdd (artikel 1.1 onder bb). Dit is het op 22 december 1992 te Genève tot 
standd gekomen Statuut en Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie 
mett de daarbij behorende bijlagen en reglementen (Trb. 1993, 138) en de op 14 
oktoberr 1994 te Kyoto tot stand gekomen Akten van wijziging van het Statuut en het 
Verdragg van de Internationale Unie voor Telecommunicatie {Trb. 1995, 201). Hier 
wordenn de termen Conventie en Constitutie gehanteerd. 
Artikell 4 Constitutie. 
Trb.Trb. 1997, 135, zie ook Trb. 1999, 46. 
Ditt begrip is reeds in hoofdstuk 2 besproken. De definitie van het begrip harmful 
interference,interference, ofwel schadelijke interferentie, luidt als volgt: "interference which 
endangerss the functioning of a radionavigation service or of other safety services or 
seriouslyy degrades, obstructs or repeatedly interrupts a radiocommunication service 
operatingg in accordance with the Radio Regulations" (bepaling 1003 Annex bij de 
Constitutie). . 
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hett bevorderen van wereldwijde standaardisatie van telecommunicatiediensten 
enn ten slotte met de ontwikkeling van telecommunicatie in ontwikkelingslanden. 

Hett vermijden van harmful interference en het bevorderen van standaardisatie 
zijnn doelstellingen die dienen ter bevordering van de marktefficiëntie. De ITU 
biedtt daarmee een relatief waarden-vrij kader dat veel ruimte laat voor nationale 
doelstellingen.. De regulering van de markttoegang blijft een aangelegenheid 
voorr de nationale overheden. 

Opp het terrein van haar doelstellingen heeft de ITU steeds sterkere concurrentie 
tee duchten. Verspreiding van telecommunicatiediensten - in de zin van het 
toelatenn van buitenlandse aanbieders op de binnenlandse markt - is bijvoor
beeldd effectief ter hand genomen door de World Trade Organization. Afspraken 
hieroverr zijn neergelegd in het akkoord over basis-telecommunicatiediensten 
vann 1997.10 Het streven naar overleg met de WTO en het vermijden van 
overlappendee activiteiten is in 1994 in de uitwerking van de nU-doelstellingen 
opgenomen.11 1 

Opp het gebied van standaardisatie kent de ITU concurrentie van tal van 
organisaties.. Voor Europa is daarbij in het bijzonder de European 
Telecommunicationss Standards Institute (ETSI) van belang. Op de rol en de 
werkingg van deze organisatie wordt kort teruggekomen in het volgend 
hoofdstuk.. Door de toegenomen concurrentie op het gebied van standaardisatie 
enn door het versnelde tempo waarmee innovaties zich voordoen, zal de ITU zijn 
bestt moeten doen om een volwaardige rol te kunnen blijven spelen. 
Bijvoorbeeldd ten aanzien van de vaststelling van internationale verrekenings
tarievenn voor telefonie (hetgeen binnen de ITU onder de standaardisatietaken 
valt)) is het functioneren van de ITU bekritiseerd.12 

Watt betreft de coördinatie en verdeling van frequentiegebruik heeft de ITU nog 
steedss een unieke positie. Een valabel alternatief op wereldomvattend niveau 
ontbreekt.. Op dit terrein staat derhalve niet zozeer het bestaansrecht, maar 
veeleerr het functioneren van de ITU ter discussie. 

Terugg te vinden in het Fourth Protocol of the General Agreement on Trade in Services. 
Resolutionn 1, C 16, Final Acts of the Plenipotentiary Conference Kyoto, 1994. 
Ziee voor een kritische bespreking van de rol van de ITU dienaangaande Frieden 1998. 
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5.2.22 Participatie 

Dee International Telecommunications Union is een intergouvernementele 
organisatie.. Op dit moment telt de ITU meer dan 185 Lidstaten (Member States, 
ofwell - tot voor kort - Members met een hoofdletter M).13 De aangesproken 
entiteitenn zijn in veel mj-bepalingen de administraüans. Dit zijn de 
overheidsdienstenn of -afdelingen van een Lidstaat verantwoordelijk voor de 
uitvoeringg van de in ITU-verband overeengekomen verplichtingen.14 Deze 
uitvoerendee entiteiten zijn niet te verwarren met de delegaties van de Lidstaten, 
diee binnen de ITU voor de lidstaten onderhandelen en stemrecht hebben. De 
Lidstatenn zijn geheel vrij in de samenstelling van deze delegaties.15 

Reedss vroeg zijn private organisaties bij het overleg binnen de ITU betrokken. 
Private-sectorparticipatiee is mogelijk gemaakt op de tweede conferentie van de 
Internationall Telegraph Union te Wenen in 1868. Private leden hebben 
daadwerkelijkk geparticipeerd vanaf de derde Telegrafie-conferentie in 1871.16 Er 
zijnn nu meer dan vijfhonderd private leden (Members of the Sectors, ofwel - tot 
voorr kort - members met een kleine m) uit wetenschappelijke en industriële 
hoek.. De ITU blijft echter een verdragsorganisatie van de Lidstaten. 
Ondernemingenn hebben derhalve geen stem in het besluitvormingsproces. 
Alleenn via consultatie en via de behartiging van hun belangen door Lidstaten kan 
hunn stem worden gehoord. 

Dee ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkten hebben de participatie van 
privatee bedrijven binnen de ITU steeds belangrijker gemaakt.17 Er heeft zich een 
ontwikkelingg voorgedaan van markten met een monopolistische structuur, 
waarbijj de telecomaanbieder in de meeste landen onder directe invloed van de 
overheidd stond, naar markten met meerdere spelers, onafhankelijk van de 
nationalee overheden. Bovendien betreden steeds meer internationale 
samenwerkingsverbandenn en multinationale ondernemingen de telecom
municatiemarkten. . 

1 33 Hiermee wordt een nagenoeg wereldwijde dekking bereikt. Ook met niet-leden wordt 
overigenss rekening gehouden bij de spectrumverdelingen. 

1 44 Het begrip administration wordt als volgt gedefinieerd: "Any governmental department 
orr service responsible for discharging the obligations undertaken in the Convention of 
thee International Telecommunication Union and the Regulations" (bepaling 1002 
Annexx bij de Constitutie en artikel SI .2 Radio Regulations). 

1 55 Bepaling 1005 Annex bij de Constitutie. 
1 66 Tarjanne 1997, p. 45 en MacLean 1995, p. 289. 
1 77 Dit punt wordt gesignaleerd door onder andere Frieden 1996, p. 67, Tarjanne 1997, 

p.. 45 en MacLean, 1995, p. 295. 
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Dee ITU-hervormingen van 1992 hebben voor elk van de drie sectoren een 
adviesorgaann ingesteld waarin door een breed scala aan private organisaties kan 
wordenn geparticipeerd De Kyoto Conferentie (1994) heeft ten aanzien van de 
private-sectorparticipatiee verdere ontwikkelingen op gang gebracht. Allereerst is 
err een resolutie aangenomen waarin de rechten zijn vastgelegd die de private 
sectorr binnen de ITU in de praktijk reeds genoot.18 Dit betreft de betrokkenheid 
vann de private leden in het decision finding proces binnen studiegroepen.19 

Daarnaastt is een Review Committee ingesteld dat aanbevelingen moet opstellen 
overr de uitbreiding van de rechten en verplichtingen van de private sector.20 

Dee Kyoto Conferentie heeft bovendien een World Telecommunication Policy 
Forumm ingesteld waarin staten en private leden onderling informatie kunnen 
uitwisselenn ten aanzien van beleidszaken die zich voordoen in de huidige, 
veranderendee telecom-omgeving.21 Als voorbeeld van de onderwerpen waarmee 
ditt Forum zich zal bezig houden, zijn de nieuwe methoden van radio-
spectrummanagementt genoemd22 

Opp de Plenipotentiaire Conferentie van 1998 te Minneapolis is het belang 
erkendd van het versterken van de relatie met de private sector. Zo werd aan de 
Constitutiee een 'Bill of rights' voor de Sector Members toegevoegd Daarnaast 
werdenn de Constitutie en de Conventie gewijzigd om de privileges voor 
gevestigdee operators af te schaffen en de niet-overheidsbedrijven en organisaties 
opp gelijke voet te stellen. Ook werd een procedures ingesteld die het mogelijk 
maaktt voor niet-overheidsbedrijven en organisaties om zich direct bij de 
Secretary-Generall als Sector Member aan te melden. Door de introductie van 
eenn Associate-categorie voor industrieleden, met gelijke rechten en 
verplichtingenn tegen gereduceerd tarief, wordt de participatie van kleinere 
bedrijvenn vergemakkelijkt.23 

Mett participatie kan een grotere betrokkenheid worden bewerkstelligd van 
bedrijvenn bij de vaststelling van het internationale bestemmingsplan voor het 

InIn de praktijk speelt binnen de ITU de private sector participatie voornamelijk een rol 
binnenn het standaardisatieoverleg. 
Resolutionn 14, Final Acts of the Plenipotentiary Conference Kyoto, 1994. Er wordt 
gesprokenn van het decision finding en derhalve niet van het decision making proces. 
Tarjannee 1997, p. 45. MacLean 1995, p. 295. 
Hett eerste World Telecommunciation Policy Forum 1996 te Genève behandelde het 
onderwerpp Mobile-Satellite Services (MSS). 
<http://www.itu.int/pforum>. . 
MacLeann 1999, p. 154. 
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spectrum.. Het blijft echter een makke dat de overheden na vaststelling van dit 
plann geen voorgeschreven handelswijze hebben om ook daadwerkelijk toegang 
tee verlenen tot het voor een bepaalde dienst bestemde spectrum. Nationale 
doelstellingenn verbonden aan de toegang tot de dienstenmarkten kunnen vrijelijk 
gesteldd worden. Dit is een verschil met de werkwijze van de WTO waarbij juist 
dee nationale mogelijkheden om markttoegang te belemmeren worden ingeperkt 
(ziee paragraaf 5.6). 

5.2.33 Structuur 

Dee structuur van de ITU is vastgelegd in artikel 7 van de Constitutie. De 
opbouww is weergegeven in Figuur 5.1. Bovenaan in de hiërarchie staat de 
PlenipotentiaryPlenipotentiary Gonfoence (PP). De Plenipotentiary Conference bestaat uit 
delegatiess van alle Lidstaten en komt elke vier jaar bijeen. Een Lidstaat is vrij in 
dee samenstelling van zijn delegatie. Elke Lidstaat heeft in de Plenipotentiary 
Conferencee één stem.24 

::  xJOtnCt&SJCt 

CouocS S 

1 1 

ii  Coonprtitt f -

i i 

YY " 

.. Stagt t ty-Gcnenl . 
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SttraBfOttatof ll  Scctö f 

i i 
Tdeconwiunicaiio n n 
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1 1 
Wod dd Conferenc e on 

Figuurr 5.1 ITU structuur25 

Dee taken van de Plenipotentiary Conference bestaan uit het vaststellen van het 
beleid,, de strategieën en de uitgaven voor de gehele Unie.26 Een van de 

2 44 Artikel 3 Constitutie. De Rules of Procedure of Conferences staan in artikel 32 van de 

Conventie. . 
2 55 Bron: <http:/ /www.itu. int/>. 
2 66 Artikel 8 Constitutie. 
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belangrijkstee bevoegdheden van de Plenipotentiary Conference is dat zij bij 
machtee is de Conventie en de Constitutie van de ITU te herzien. De Conference 
verkiestt daarnaast de Lidstaten die in de Council zitting hebben, de leden van de 
Radioo Regulations Board, de Secretary-General, de Deputy Secretary-General en 
dee Directeuren van de Sector Bureaus. 

Dee Council, ofwel de Raad, wordt bemand door afgevaardigden van geografisch 
verspreidee Lidstaten, geselecteerd door de Plenipotentiary Conference. Het 
aantall leden van de Raad wordt door de Plenipotentiary Conference vastgesteld 
opp niet meer dan 25 % van het aantal Lidstaten. In principe houdt de Raad 
jaarlijksee sessies waarin zij toeziet op het algemeen management en de 
administratiee van de Unie in de tijdsperiode tussen twee Plenipotentiary 
Conferences.277 Onder haar functies valt het continue inventariseren van 
telecommunicatiebeleidspuntenn teneinde de ITU bij de tijd te houden en 
daarnaastt het (financieel) toezicht op de drie sectoren van de ITU (zie 
hieronder)) en het Secretariaat. 

Hett General Secretariat vervult de permanente staffuncties en is gevestigd te 
Genève.. Het behandelt alle adrninistratieve en financiële zaken van de Unie en 
heeftt daarover verantwoording af te leggen aan de Council. Het Secretariaat 
bereidtt met ondersteuning van het Coordination Committee het strategisch beleid 
enn de plannen van de Unie voor.28 De Secretary-General, de leidsman en 
vertegenwoordigerr van de ITU, organiseert het werk van het Secretariaat en is 
verantwoordelijkk voor het management van de beschikbare middelen van de 
Unie.29 9 

Dee World Conferences on Jrüemationd Tekoonrnunkatkjns kunnen de International 
Telecommunicationss Regulations wijzigen.30 Deze Conferenties stellen 
zodoendee de algemene principes vast voor de totstandkoming en levering aan 
hett publiek van internationale telecommunicatiediensten.31 

Dee ITU kent sinds de hervormingen in 1992 drie sectoren: de Radiaxrnmunkation 
Sector,Sector, de Tekcomrnunkations Standardization Sector en de Development Sector. Elk van 
dee sectoren houdt eigen conferenties. De drie sectoren hebben bovendien elk 
adviesorganenn waarbinnen, zoals gezegd, de participatie van niet-overheidsleden 
mogelijkk is. 

Artikell 10 Constitutie, artikel 4 Conventie, zoals gewijzigd door de Kyoto Conferentie. 
Artikell 11 Constitutie, artikel 5 Conventie. 
Artikell 1 5 Conventie. 
Artikell 25 Constitutie. 
<ht tp: / /www.i tu. int />. . 
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Dee taken van de Standardization Sector en de Development Sector worden 
verderr niet behandeld De aandacht gaat in deze studie voornamelijk uit naar de 
werkzaamhedenn van de Radiocommunication Sector. Na een uiteenzetting van 
hett doel en de structuur van de Radiocommunicatie Sector wordt in een aparte 
paragraaff de verdeling van spectrum binnen de ITU behandeld. Ten slotte komt 
dee regulering en het management van satellietgebruik aan bod 

5.33 De Radiocommunicatio n Secto r 

Doorr de instelling van de sectorenstructuur op de Additional Plenipotentiary 
Conferencee in 1992 zijn alle radiocornmunicatieaangelegenheden bijeengebracht 
inn de Radiocommunication Sector. De Radiocommunication Sector is van start 
gegaann op 1 maart 1993. De International Frequency Registration Board, de 
IFRB,, die tot op dat moment de registratie van frequentiegebruik voor zijn 
rekeningg nam, is met de instelling van de Sector ter ziele gegaan. 

5.3 .11 Doelstel l ing 

Dee doelstelling van de Radiocommunication Sector is vastgelegd in artikel 12 
vann de Constitutie van de ITU. Dit artikel stelt dat de sector de doeleinden van 
dee Unie dient voor zover gerelateerd aan radiocommunicatie "by ensuring 
rational,, equitable, efficient and economical use of the radio-frequency spectrum 
byy all radiocommunication services, including those using the geostationary-
satellitee orbit... ",32 

Inn de praktijk wordt deze doelstelling nagestreefd door de betrokkenheid van de 
Sectorr bij de afstemming van het spectrumgebruik door middel van 
spectrumverdelingsafspraken.. Daartoe vindt allereerst binnen deze Sector de 
verdelingg plaats van het spectrum over gebnukscategorieën, de zogenaamde 
allocation.allocation. Begin deze eeuw was dit enerzijds een methode om het spectrum-
gebruikk te spreiden en daarmee overmatig gebruik en dus interferentie te 
vermijden,, anderzijds een middel om uitwisseling van signalen binnen dezelfde 
dienstcategoriee te verbeteren.33 Belangrijke consequentie van het afspreken van 
wereldwijdee allocatie lijkt tegenwoordig bovenal de standaardisatie, 
interoperabiliteitt en compatibiliteit van het spectrumgebruik en -systemen te 
zijn.. Interferentievermijding wordt voornamelijk bewerkstelligd via de 

3 22 Artikel 12 lid 1, sub 1 Constitutie. 
3 33 Zie ook het historisch overzicht op p. 93 e.v. 
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vergunningverlening.. Nationale toewijzingen van gebruiksrechten worden via 
eenn speciale procedure in overeenstemming gebracht met gebruiksrecht
toewijzingenn in andere landen. De afstemming en verdeling van het 
spectrumgebruikk wordt verder besproken in de volgende paragraaf. 

5.3.22 Participatie 

Dee Radiocommunication Sector heeft als leden de Lidstaten en daarbuiten elke 
entiteitt of organisatie die daartoe geautoriseerd is ingevolge de relevante 
bepalingenn van de Conventie.34 De Conferenties en de Assemblees van de 
Sectorr (zie hieronder) staan onder andere open voor de Verenigde Naties, 
internationalee organisaties, regionale telecommunicatie-organisaties, inter
gouvernementelee organisaties voor satellietsystemen, specialized agencies van de 
Verenigdee Naties en de International Atomic Energy Agency en ten slotte de 
operatorsoperators die door hun overheid zijn geautoriseerd tot participatie.35 

Stemrechtt wordt de niet-Lidstaten, de rrmèersy onthouden. Door de groeiende 
omvangg van de betrokken bedrijven en de belangen van Lidstaten bij het 
onbelemmerdee voortbestaan van deze bedrijven, neemt ondertussen hun 
invloedd toe.36 Bedrijven blijven echter hoe dan ook afhankelijk van een 
staatsdelegatiee voor de uitvoering van hun wensen. 

Dee participatie van de landen van de Europese Unie verloopt op individuele 
basis.. Een afstemming van de standpunten van de Europese landen (niet alleen 
dee EG-lidstaten) vindt plaats binnen het kader van de CEPT. De CEPT is 
hiermeee een belangrijk overlegorgaan voor Nederland. De verhouding tussen de 
EUU en de CEPT wordt in het volgende hoofdstuk nader besproken. 

5 .3 .33 St ruc tuur - a l locat ie 

Dee structuur van de Radiocommunication Sector is, evenals de doelstellingen, 
vastgelegdd in artikel 12 van de Constitutie. In deze subparagraaf worden de 
organenn besproken die zich voornamelijk bezig houden met allocatie, in de 
volgendee subparagraaf worden de organen besproken die belast zijn met de 
afstemmingg van gebruiksrechttoewijzingen. Er bestaan echter de nodige 

Artikell 12 lid 3 Constitutie. 

Ziee voor nationale autorisatie artikel 18.5 Tw en p. 244 van deze studie. 
Getuigee bijvoorbeeld de succesvolle spectrumclaim van Bill Gates van Microsoft op de 
WRCC 1995. Van der Heijden 1997, p. 9 1 . De WARC 1992 werd reeds gekenschetst 
alss onderhevig aan een ongekende invloed van de industrie. Sung 1992, p. 624. 

34 4 

35 5 

36 6 
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onderlingee afhankelijkheden. De opsplitsing is derhalve een kunstmatige. In 
Figuurr 5.2 wordt de structuur van het geheel weergegeven. 

Raicpcocnmunicaiicin n 
Conretcncc c 

RjuiioconmunkatJon n 

cotnmumcawm m 
Studyy Groups Meeting g 

Regional l 
Radiocomauikation n 

Conferencee :. U' 

Radioo Regulations 

Radiocon»nunicatk>n n 
AdvisoiyGroup p 

Duwaor r 

Radio* * som som mumeaöon n 

Figuurr 5.2 Structuur Radiocommunication Sector37 

Bovenaann staat de World Radiocwwnunkatian Conference (WRC, voorheen World 
Administrativee Radio Conference, WARC). Deze World Radiocommunication 
Conferencess worden in principe om de twee jaar gehouden. De voornaamste 
bevoegdheidd van de WRC is het bijstellen van de Radio Regulations, waarin 
zowell de tabel met allocatieafspraken als de regeling voor de afstemming van 
gebruiksrechttoekenningenn zijn terug te vinden.38 Hierdoor kan de Conferentie 
regelss en beleid vaststellen ten aanzien van het spectrum- en satellietgebruik. In 
datt kader vindt de reservering plaats van het benodigde spectrum voor huidige 
enn nieuwe telecommunicatiediensten. De Conferentie houdt daarnaast toezicht 
opp en kan bovendien instructies geven aan de Radio Regulations Board en het 
Radiocommunicationn Bureau (zie hieronder). 

37 7 
38 8 

Bron:: <http:/ /www.rtu. int/>. 
Artikell 13 Constitutie en artikel 7 Conventie. Hierbij kunnen ook wijzigingen worden 
gemaaktt in Frequency Assignment and Allotment Plans. Zie voor een definitie van 
dezee termen de volgende paragraaf. 
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Dee agenda voor een World Radiocommunication Conference wordt vier jaar 
vann tevoren op hoofdlijnen vastgesteld Twee jaar van tevoren wordt de finale 
versiee vastgesteld door de Council, na consultatie van de Lidstaten. De 
(voorgaande)) WRC zelf geeft voor deze agenda bepalende aanbevelingen.39 De 
verhoogdee regelmaat van de WRCs - vergeleken bij de regelmaat van de 
WARCss - biedt de mogelijkheid flexibeler in te springen op de zaken die spelen 
enn deze zaken via de agenda op niet al te lange termijn aan de orde te stellen. 
Desalnietteminn blijft het de vraag of de tweejaarlijkse regelmaat voldoende is om 
hett sterk verhoogde tempo van de ontwikkelingen op de mobiele
telecommunicatiemarktt bij te benen.40 

Inn de WRC hebben - evenals in de Plenipotentiary Conferences - de delegaties 
vann de Lidstaten stemrecht. Vetorechten bestaan niet en de besluitvorming 
geschiedtt bij voorkeur bij consensus of anders met meerderheid van stemmen.41 

Dee voorkeur voor consensus heeft uiteraard zowel voordelen - een breed 
draagvlakk voor de beslissingen - als nadelen - lange onderhandelingen en 
vergrotee mogelijkheden voor politieke deals. Niet-Lidstaten worden toegelaten 
inn de hoedanigheid van observer. Hierboven is reeds vermeld dat onder andere 
internationalee organisaties - zoals bijvoorbeeld de CEPT - en erkende 
telecombedrijvenn toegang hebben tot de conferenties. ITU functionarissen 
kunnenn optreden als adviseur voorzover het hun terrein van expertise betreft, 
evenalss de leden van de Radio Regulations Board.42 

Dee WRCs worden op technisch terrein ondersteund door een RtxiimonrrwiiQUim 
Assembly.Assembly. De Assembly komt om de twee jaar bijeen, in principe enkele weken 
voorr de aanvang van de WRC.43 De voornaamste taak van de Assembly is 
(technische)) aanbevelingen te geven naar aanleiding van vragen van de 
Plenipotentiaryy Conference, enig andere conferentie (zo kan de WRC voor de 
Radiocommunicationn Assembly onderwerpen van studie bepalen),44 de Council, 
off de Radio Regulations Board. 

Artikell 7 lid 2, sub 2 en 3 Conventie zoals gewijzigd door de Kyoto Conferentie. 
Overigenss heeft een groot aantal administraties juist bezwaar gemaakt tegen 
verhoogdee regelmaat in verband met implementatie- en voorbereidingproblemen. 
Nationalee Voorbereidings Commissie WRC-99, 'Startdocument WRC '99' , 14 mei 
1998. . 
Consensuss wil zeggen lack of sustained opposition (actieve oppositie), in de praktijk 
vaakk neerkomend op agreement by exhaustion. Interview ir. C.T.W. van Diepenbeek, 
RDR,, Groningen 1997. 
Artikell 24 Conventie. 
Artikell 13 lid 3 Constitutie. 
Artikell 7 lid 2 sub 1d Conventie. 
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Dee Assembly stelt Radiooommmkntk Stu&e Groepen in, bepaalt daarvoor de 
prioriteitenn en bespreekt hun rapporten.45 De studiegroepen - die zoals gezegd 
hett bedrijfsleven de mogelijkheid tot participatie bieden - kunnen aanbevelingen 
opstellen,, die de Radiocommunication Assembly kan goedkeuren, wijzigen dan 
well verwerpen. Indien nodig kan - in de tijdspanne tussen twee Assemblees -
viaa een versnelde procedure worden beslist. In de versnelde procedure kunnen 
dee aanbevelingen schriftelijk door de Lidstaten worden aangenomen. 

Dee onderwerpen van de studiegroepen, zoals terug te vinden in artikel 11 van de 
Conventie,, hebben betrekking op spectrumgebruik, het gebruik van geo
stationairee satellieten, het gebruik van radiostations, en de radiocommunicatie
aspectenn van nood- en veiligheidsaangelegenheden. Door de participerende 
expertss - in totaal zo'n 1500 - worden alleen technische zaken aan de orde 
gesteld.. Economische factoren kunnen alleen bij het vergelijken van technische 
alternatievenn in overweging worden genomen.46 Spectrumverdeel- en toe
wijzingsmethodenn en de economische aspecten daarvan liggen derhalve buiten 
hunn competentie. 

Radiocommunicatiee Conferenties kunnen ook in regionale vorm worden 
gehouden,, de Regjanal Radmcartmmkation Conferences (RRCs). Deze conferenties 
hebbenn voornamelijk plaats ten behoeve van de afstemming van spectrum-
gebruikk binnen een van de ITU Regio's (zie de volgende paragraaf). De RRCs 
behandelenn alleen racHocommunicatie aangelegenheden van regionale aard en 
kunnenn in dat kader instructies geven aan de Radio Regulations Board en het 
Radiocommunicationn Bureau zolang deze instructies niet de belangen van 
anderee regio's schaden.47 

5 . 3 . 44 St ruc tuur - a f s temming 

Inn deze subparagraaf komen de organen aan bod die zich voornamelijk bezig 
houdenn met de afstemming van spectrumgebruik door individuele gebruikers. 
Dee Rules of Procedure leggen vast op welke wijze zowel het Bureau als de 
Boardd hun taken dienen uit te voeren. A<hrnrnstrations (de verantwoordelijke 
partijenn in een lidstaat) hebben in zoverre invloed hierop dat zij commentaar 
kunnenn geven op deze Rules. In het geval dit commentaar leidt tot blijvende 

Artikell 8 Conventie. 
Artikell 11 lid 3 Conventie. 
Artikell 9 Conventie. 
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onenigheidd over de inhoud van de Rules, heeft een WRC zich daarover uit te 
spreken.488 In principe dient de Board goedkeuring te geven aan de Rules. 

Dee Directeur van het Radioamrjwmation Bureau - onderaan in Figuur 5.2 -
organiseertt en coördineert het werk van de Radiocommunicatie Sector. De Radio 
AdvisoryAdvisory Group (RAG) - waarin private participatie mogelijk is - heeft de taak 
daarbijj strategisch advies te geven ter assistentie van de Directeur van het 
Bureau.. Het Bureau zelf voert de dagelijkse taken uit met betrekking tot de 
afstemmingg van gebruiksrechttoewijzingen. 

Hett Radioccmnunkation Bureau houdt aan de hand van de Rules of Procedure het 
Masterr International Frequency Register bij. Dit register bevat de optekening 
vann alle frequentietoewijzingen (door de Lidstaten) en waar toepasselijk de 
bijbehorendee satellietbaankarakteristieken. De procedure die de Lidstaten voor 
registratiee moeten doorlopen, wordt kort weergegeven in paragraaf 5.4. Het 
Radiocommunicationn Bureau onderzoekt daarnaast de klachten over schadelijke 
interferentie,, waarop voorlopige aanbevelingen worden gegeven.49 Nadere 
beoordelingg van de rapporten van de Directeur over deze zaken geschiedt door 
dee Radio Regulations Board 

Eenn belangrijke taak van de Radio Regulations Board is derhalve het conflict
managementt in zaken die niet via de Rules of Procedure kunnen worden 
opgelost,, dan wel enig andere zaak met betrekking tot het toekennen en het 
gebruikk van frequenties.50 In de praktijk betekent dit dat de Board onder andere 
dee bovengenoemde rapporten van de Directeur van het Radic>cornmunicatie 
Bureauu beoordeelt, die opgesteld zijn naar aanleiding van klachten over hannfid 
interference.interference.51 51 

Dee Board is een orgaan dat functioneert op parttime basis. Normaliter worden 
vierr bijeenkomsten per jaar gehouden. De Board bestaat uit negen, door de 
Plenipotentiaryy Conference gekozen leden, met praktische ervaring op het 
gebiedd van toewijzing en gebruik van frequenties.52 Zij streeft naar beslissingen 
diee unaniem of anders met ten minste twee derde van de stemmen gesteund 
worden.53 3 

Artikell 14 lid 2 sub a Constitutie. 
Artikell 12 Conventie. 
Artikell 14 lid 2 Constitutie. 
Artikell 10 Conventie. 
Artikell 14 Constitutie. 
Alless artikel 14 lid 1 en lid 2 Constitutie en artikel 10 Conventie. 

48 8 
49 9 
50 0 
51 1 
52 2 
53 3 
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Inn de uitvoering van hun taak worden de leden van de Board geacht op te 
treden,, niet als vertegenwoordigers van hun Lidstaat, maar als "ctetodians of on 
internationalinternational public trust" (artikel 14 lid 3 Constitutie). Dit sluit aan bij het idee van 
hett spectrum als een goed dat beheerd dient te worden met het oog op het 
algemeenn belang.54 Artikel 14 lid 3 Constitutie poogt elke partijdigheid te 
voorkomenn door beïnvloeding door Lidstaten, overige leden of andere 
organisatiess te verbieden. 

5.44 Frequentieverdelin g binne n de ITU 

Artikell 1 lid 2 sub a van de Constitutie geeft ter uitvoering van de hoofd
doelstellingg een belangrijke taak van de ITU weer. "effect allocation of bands of 
thee radio frequency spectrum, the allotment of radio frequencies and the 
registrationn of radio frequency assignments and any associated orbital positions 
inn the geostationary satellite orbit in order to avoid harmful interference 
betweenn radio stations of different countries.''55 

Uitt deze bepaling blijkt dat de ITU drie verschillende stappen kent in het 
verdelingsprocess van spectrum:56 

•• allocation: de toewijzing van spectrum aan diensten; 
•• allotment de toewijzing van spectrum aan landen of gebieden; 
•• assignment, de toewijzing van spectrum aan radiostations. 

Dezee getrapte verdeling lijkt zijn ratio te hebben in de historie van het 
spectrumgebruikk waarbij interoperabiliteit en interferentie de redenen waren om 
tott internationale afspraken te komen (zie paragraaf 4.2). De allocatieafspraken 
binnenn de ITU bevorderen de interoperabiliteit terwijl het raamwerk voor 
allotmentt en de assignment-registratieverplichtingen het risico van interferentie 
verkleinen.. Daarbij worden de afspraken beperkt tot een minimaal kader. De 

Ziee het voorgaande hoofdstuk. 
Delenn van de paragrafen 5.4 en 5.5 zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, 
p.. 226-237. 
Dee termen worden gedefinieerd in de Radio Regulations (RR), artikelen S1.16, SI.17 
enn S1.18. De termen allocatie, allotment en assignment (of toekenning) worden hier 
niett alleen gebruikt voor de verdeling binnen de ITU maar ook voor overeenkomstige 
processenn daarbuiten. In deze studie is tot nu toe het woord allocatie gebruik om 
allocationn te verwoorden en toekenning of toewijzing om assignment aan te duiden. 
Allotmentt is eenvoudigweg allotment. 
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invullingg van het nationaal beleid ten aanzien van assignment - en daarmee de 
markttoegangg - wordt overgelaten aan de verdragsluitende staten. 

Dee verdelingsafspraken binnen de ITU betreffen overigens zowel frequenties 
voorr aards gebruik als frequenties voor ruirnteradiocommunicatie. De hierboven 
aangehaaldee bepaling uit de Constitutie maakt gewag van satellietposities in de 
geostationairee baan. Satellieten in deze baan hebben een vaste positie ten 
opzichtee van de aarde. Satellieten in andere banen zijn mobiel ten opzichte van 
hett aardoppervlak. Hiervoor geldt dat niet de positie maar de baan het relevante 
kenmerkk is. Ook deze kenmerken worden in TJXJ verband geregistreerd. De 
genoemdee beperking tot geostationaire posities is derhalve niet op te vatten als 
eenn competentiebeperking. 

Belangrijkee richtlijnen en bepalingen voor de verdeling van spectrum zijn 
vastgelegdd in de Radio Regulations. Deze Regulations bevatten zowel de 
allocatietabell (zie hieronder) als de procedures waarlangs de toekenningen van 
gebruiksrechtenn op elkaar worden afgestemd. De Radio Regulations zijn door de 
WRC-955 vereenvoudigd en geherstructureerd, grotendeels op basis van de 
aanbevelingenn van een Voluntary Group of Experts (VGE), ingesteld door de 
Plenipotentiaryy Conference 1989. De wijzigingen zijn van kracht geworden op 1 
junii 1998. 

Hett gehele internationale spectrumverdelingsproces geschiedt overigens - zoals 
hieronderr uiteen wordt gezet - door middel van politieke besluitvorming. Het 
prijsmechanismee is daarbij volledig afwezig, de kosten van lobbyactiviteiten 
daargelaten.. Het is de vraag of daarmee niet al op internationaal niveau de basis 
wordtt gelegd voor inefficiënte - want inflexibele, kosteloze en op politieke 
voorkeurenvoorkeuren gebaseerde - benutting van het spectrum en satellietplaatsen.57 

Toelatingg van enige vorm van marktwerking bij de internationale allocatie van 
spectrumm en de verdeling van satellietplaatsen lijkt echter vanwege de historisch 
gegroeidee instelling van de Lidstaten ten aanzien van spectrummanagement 
voorlopigg niet te voorzien.58 

5.4 .11 Al locat ie 

Dee eerste stap in het spectrumverdelingsproces wordt allocation genoemd. De 
uitkomstt van deze stap in het verdelingsproces wordt vastgelegd in the Table of 
FrequencyFrequency Allocations terug te vinden in artikel S5 (voorheen artikel 8) van de 

Dezee kritiek is onder andere geuit door Tegge 1994, p. 262. 
Ziee p. 126 en zie ook Tegge 1994, p. 263. 

140 0 



Hett internationale kader 

Radioo Regulations. De ITU definitie van allocatie luidt als volgt: "Entry in the 
Tablee of Frequency Allocations of a given frequency band for the purpose of its 
usee by one or more terrestrial or space radiocommunication services or the 
radioo astronomy service under specified conditions. This term shall also be 
appliedd to the frequency band concerned. "59 

Dee Table ofFrequency Allocations kan alleen worden vastgesteld, dan wel gewijzigd, 
doorr een World Radiocommunication Conference. De allocatie is daarmee een 
politiekk onderhandelingsproces, waarin zoals gezegd geen wezenlijke markt-
elementenn zijn terug te vinden. De belangrijkste barrière daarvoor lijkt te zijn dat 
daarmeee (een deel van de) zeggenschap over het spectrumgebruik uit handen 
zouu worden gegeven, hetgeen gezien de politieke gevoeligheid die de Lidstaten 
tenn toon spreiden ten aanzien van de soevereiniteit over het 'nationaal* spectrum 
moeilijkk ligt. Wel haalbaar is wellicht een meer gestructureerd verdelingsproces 
waarbijj de allocatiewensen vanuit de Lidstaten een gedegen rechtvaardiging 
behoevenn op basis van aantoonbare marktbehoefte. 

Dee inherente inflexibiliteit van het allocatiesysteem van frequentieblokken aan 
radiocommunicatiedienstenn wordt geacht door de regelmaat van de nu 
tweejaarlijksee WRCs voldoende te worden gecompenseerd. Bovendien is door 
dee WRC-95 een aanbeveling aangenomen die de allocatie aan zo breed mogelijk 
gedefinieerdee dienstgroepen voorstaat.60 De positieve keerzijde van de in
flexibiliteitt is overigens de stabiliteit die het systeem oplevert. 

Dee ITU heeft ten behoeve van het frequentiemanagement een indeling naar drie 
Regjo'ss gemaakt. De allocatietabel bevat de frequentie voor elk van deze drie 
ITUU Regio's. Met het oog op de opkomst van internationale telecommunicatie 
enn het gebruik van mobiele-communicatiesatellieten is het de vraag of een 
dergelijkee indeling niet achterhaald is.61 De globalisering van de telecom
municatiemarktenn en de multinationale aard van de spelers op deze markten 
lijkenn veeleer een frequentie-plaiiningsproces te vereisen dat rekening houdt met 
wereldwijdd functionerende communicatiesystemen en aanbieders. In de praktijk 
wordtt dan ook in het allocatieproces, indien mogelijk, gestreefd naar 
overeenkomstigee allocaties voor al de drie Regio's.62 

5 99 Artikel S1.16 Radio Regulations. 
6 00 Recommendation 34, WRC-95. 
6 11 Gavan 1995, p. 323, Gavan 1996, p. 311. 
6 22 Recommendation 34, WRC-95. 
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Dee regio-indeling is - evenals de allocatietabel - terug te vinden in artikel S5 
Radioo Regulations. De Regio's zijn grofweg de volgende: 

•• Regio 1: Europa, het gebied van de voormalige Sovjet-Unie, het Midden-
Oosten,, Afrika; 

•• Regio 2: Noord en Zuid Amerika; 
•• Regio 3: Zuid-Oost Azië en Oceanië. 

Binnenn de ITU geschiedt de allocatie, zoals gezegd, naar zo breed mogelijk 
gedefinieerdee categorieën diensten.63 De allocatietabel kent ongeveer 40 
categorieënn radiodiensten (zie Figuur 2.4, p. 3S).64 In de tabel wordt binnen deze 
categorieënn voor zover mogelijk geanticipeerd op de ontwikkeling van nieuwe 
dienstenn waarvoor alvast spectrum wordt gereserveerd. Er is overigens een 
trendd waarneembaar waarbij - voornamelijk voor satellietsystemen - de allocatie 
binnenn de ITU geschiedt met reeds het functioneren van een specifiek systeem 
inn gedachten. Hierdoor lijkt de allocatie tevens een impliciete toewijzing aan een 
specifiekk systeem te gaan bevatten. 

Inn de HU tabel kan per frequentieband meer dan een dienst worden 
opgenomen.. De wijze van vermelding in de tabel geeft de relatieve status van de 
dienstenn aan. Bovenaan, in hoofdletters worden de primaire diensten 
opgenomen.. In gewone letters staan de secundaire diensten.65 Secundaire 
dienstenn mogen in de praktijk geen schadelijke interferentie veroorzaken aan 
frequentiess ten behoeve van primaire diensten. Daarnaast worden zij zelf niet 
beschermdd tegen ondervonden interferentie veroorzaakt door de primaire 
diensten.66 6 

Doorr middel van voetnoten - toegevoegd aan de allocatietabel - kan door 
Lidstatenn worden afgeweken van de overeengekomen allocatie. Voor elke 
radiodienstt kunnen daarnaast door de Conferenties resoluties en aanbevelingen 
wordenn opgesteld die nadere invulling dan wel beperkingen geven aan de 
gemaaktee allocaties.67 Dit alles heeft een verwarrend systeem gecreëerd.68 

Dee allocatie ten behoeve van een specifieke dienst kan een voorschrift ten aanzien van 
dee te gebruiken modulatie (zie H2) of de te gebruiken techniek bevatten (zoals 
bijvoorbeeldd Digital Audio Broadcasting techniek). Frieden 1996, p. 78. 
Artikell S1 , sectie III Radio Regulations. 
Dee categorie permitted services (de toegestane diensten) is geschrapt door de WRC-
955 in het kader van de simplificatie van de Radio Regulations. 
Ditt alles artikel S8 Radio Regulations. 
Friedenn 1996, p. 78. 
Ziee onder andere Gavan 1995, p. 323. 

63 3 

64 4 

65 5 

66 6 

67 7 

68 8 
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Simplificatiee van de Radio Regulations (WRC-95) heeft onder andere geleid tot 
hett schrappen van overlappende voetnootteksten in artikel S5 (zie ook p. 140). 
Hett voetnootsysteem zelf staat echter tot nu toe niet serieus ter discussie. 

Binnenn de grenzen van de ITU allocatieafspraken is nadere allocatie op 
nationaall niveau mogelijk. Daarnaast vindt allocatie op Europees niveau plaats. 
Eenn voorbeeld daarvan is het bestemmen van spectrumruimte binnen de 
Europesee Unie ten behoeve van GSM diensten. Deze nadere allocatie wordt 
besprokenn in de twee navolgende hoofdstukken. 

Mett de allocatieafspraken en de verplichtingen ten aanzien van het voorkomen 
vann schadelijke interferentie hebben Lidstaten overigens niet alleen rekening te 
houdenn bij de initiële uitgifte van gebruiksrechten door de overheid, maar ook 
bijj het toestaan van een verhandeling van rechten tussen gebruikers op de 
secundairee markt of bij het uitbesteden van het gebruiksrechtenbeheer aan 
derden. . 

Overgangsregelss voor het geval er wijzigingen in de allocatie worden door
gevoerdd ontbreken binnen het ITU-kader. Eventuele compenserende maat
regelenn dienen Lidstaten op nationaal niveau ter hand te nemen. 

5.4.22 Allotment 

Allotment,, zoals gedefinieerd door de ITU, is: "Entry of a designated frequency 
channell in an agreed plan, adopted by a competent conference, for use by one 
orr more administrations for a terrestrial or space radiocommunication service in 
onee or more identified countries or geographical areas and under specified 
conditions."69 9 

Allotmentt is de verdeling van spectrurnruimte over landen, dan wel geografische 
gebieden.. Een dergelijke verdeling wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd 
doorr de World Radiocommunications Conference. In ITU verband geschiedt 
allotmentt voornamelijk ten behoeve van omroep en maritieme en aeronautische 
navigatiediensten.. Dit zijn diensten die vanuit respectievelijk politieke dan wel 
praktischee redenen wenselijk maken dat elk land een deel van de beschikbare 
frequentieruimtefrequentieruimte toebedeeld krijgt. Garantie van toegang speelt ook een rol bij 
satellietplaatsen.. Voor dit verdeelprobleem is eveneens een oplossing gezocht in 
eenn a priori verdeling door allotment-afspraken (daarover meer in de volgende 
paragraaf). . 

Artikell S1.17 Radio Regulations. 
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Allotmentt wordt daarnaast geregeld in multilaterale dan wel bilaterale overeen
komsten.. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van afspraken over het gebruik 
vann frequenties in de grensgebieden tussen buurlanden. 

5 .4 .33 Ass ignmen t 

Assigvnent,Assigvnent, ten slotte, is een nationale aangelegenheid. De ITU definitie van 
assignmentt luidt: "Authorization given by an administration for a radio station 
too use a radio frequency or radio frequency channel under specified 
conditions."70 0 

Hierr wordt de in hoofdstuk 4 geciteerde bepaling S18.1 de Radio Regulations 
herhaald:: "No transmitting station may be established or operated by a private 
personn or by any enterprise without a licence issued in an appropriate form and 
inn conformity with the provisions of these Regulations by or on behalf of the 
governmentt of the country to which the station in question is subject."71 Het 
cursievee tekstdeel is pas bij de simplificering van de Radio Regulations 
ingevoegd.. Het opent de mogelijkheid de toekenning van vergunningen uit te 
besteden. . 

Dee nationale assignments ofwel toekenningen worden in ITU verband 
geregistreerd.. De Radiocommunication Bureau houdt in principe al het 
nationalee (voorgenomen) spectrum- en ruimtebaan-gebruik bij. Naast - mogelijk 
interferentiee veroorzakende - frequentietoekenningen worden ook satelliet
positiess onderzocht en geregistreerd. De geostationaire-positiekenmerken 
wordenn opgetekend in samenhang met de toegekende frequenties. Van niet-
geostationairee satellieten worden de baankenmerken geregistreerd en 
gecoördineerd d 

Dee ingebruikname van frequenties op nationaal niveau moet worden 
voorafgegaann door een aanmeldings- en registratieprocedure bij het 
Radiocommunicationn Bureau (Bureau des radiocommunications, BR). Leidraad 
hierbijj zijn de Rules of Procedure, zoals vastgesteld door de Radio Regulations 
Board.. Deze Rules reguleren het optreden van zowel de Board als het 
Radiocommunicationn Bureau. 

Artikell S1.18 Radio Regulations. 
Cursiveringg MLV. 
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Dee procedure ziet er in principe als volgt uit:72 

•• Notification: de details van een voorgenomen toewijzing (assignment) wordt 
doorr de betreffende staat (administration) bekend gemaakt aan het 
Radiocommunicationn Bureau; 

•• Gxmiinaücn: de voorgenomen ingebruikname wordt bekend gemaakt in een 
zogenaamdee advanced publicaticn. Daarop gaat een tijdsperiode in waarbinnen 
anderee staten mogelijke interferentieproblemen kunnen aangeven en kunnen 
latenn weten bij de coördinatieprocedure betrokken te willen zijn. De 
aanmeldendee staat overlegt met de betrokken staten {affected administrations) 
mett het doel mogelijke incompatibiliteiten en moeilijkheden glad te strijken; 

•• Examination: het BR onderzoekt de voorgenomen assignment op 
conformiteitt met de Radio Regulations en bekijkt of schadelijke interferentie 
kann worden veroorzaakt dan wel ondervonden. De bevindingen van het BR 
kunnenn positief dan wel negatief zijn; 

•• Registration: nadat de voorgaande stappen met goed resultaat zijn doorlopen 
wordtt de assignment geregistreerd in de Master International Frequency 
Registerr (MIFR). Alle technische en andere details van de toekenning 
wordenn bij de registratie opgenomen. 

Inn deze procedure is het voornaamste doel het voorkomen van schadelijke 
interferentie.. Dit heeft als consequentie dat afwijkende toewijzingen zijn 
toegelatenn mits schadelijke interferentie wordt vermeden.73 De consequenties 
vann het met goed gevolg doorlopen van bovenstaande procedure is dat de 
registratiee een bescherming geeft tegen schadelijke interferentie van andere 
gebruikers.. De geregistreerde frequenties vallen namelijk in een van de twee 
onderscheidenn categorieën:74 

•• frequency assignments that have the rigfjt  to international recogiiticm. Deze frequentie 
zijnn in overeenstemming met de allocatietabel, andere bepalingen in de 

Dee BR procedures zoals terug te vinden in hoofdstuk SIM Radio Regulations. De 
Proceduress zijn sterk vereenvoudigd om beter te kunnen voldoen aan de behoeften 
vann de betrokkenen bij radiocommunicatie. 
"Administrationss of the Members shall not assign to a station any frequency in 
derogationn of either the Table of Frequency Allocations given in this Chapter or the 
otherr provisions of these Regulations, except on the express condition that harmful 
interferencee shall not be caused to services carried on by stations operating in 
accordancee with the provisions of the Constitution, of the Convention and of these 
Regulations."" Artikel S4.4 Radio Regulations. 
Artikelenn S8.3 en S8.4 Radio Regulations. 
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Radioo Regulations, de coördinatieprocedure voorschriften en eventuele 
(regionale)) allotment of assignment planningen; 

•• ncn<onf;mvr^fivi^encyassi^wnents. Dit zijn alle frequentietoekenningen die niet 
overeenstemmingg zijn met de allocatietabel of andere voorschriften uit de 
Radioo Regulations. Dergelijke toekenningen worden ter kennisgeving 
opgenomenn mits de aanmeldende administration stelt wél conformerende 
toekenningenn in het geval van schadelijke interferentie deze interferentie 
onmiddellijkk te beëindigen.75 

Eenn derde categorie, jmquency assignments that have the ri$t to international protection 
fromfrom harmfid interference, is afgewezen door de WRC-95. 

Err bestaan op ITU niveau geen voorschriften ten aanzien van de wijze van 
assignment.assignment.7676 De Lidstaten worden in de Radio Regulations slechts gemaand tot 
eenn zo efficiënt mogelijk gebruik van het spectrum en in het kader daarvan tot 
hett zo snel mogelijk toepassen van de jongste technologische verbeteringen.77 

Ditt kan als aanbeveling worden gezien om bij de verdeling van frequentie-
gebruiksrechtenn en de definiëring van deze rechten op nationaal niveau 
mechanismenn te gebruiken die een dergelijk efficiënt gebruik bevorderen. 

Dee formulering van de gebruiksrechten wordt eveneens aan de nationale 
overhedenn overgelaten. De hierboven aangehaalde definitie van assignment 
spreektt van een recht van gebruik onder specifieke voorwaarden. Het UU-kader 
biedtt daarmee de mogelijkheid vrijelijk beleidsdoelstellingen te stellen 
verbondenn aan de spectrummarkt of radiodienstenmarkten, mits uiteraard 
passendd binnen de bestemmingsafspraken. 

5.55 Satellietregistrati e binne n de ITU 

Satellietsystemenn maken gebruik van zowel frequenties als een plaats in een baan 
rondd de aarde. Zeker voor satellieten in de geostationaire baan geldt daarom een 
dubbelee fysische gebruikslimiet. Het aantal plaatsen in deze baan is namelijk 
beperkt,, niet zozeer vanwege het botsingsgevaar maar veeleer vanwege het risico 

Conformerendd betekent in dit geval in overeenstemming met artikel S11.31 Radio 
Regulations. . 
Dee ITU heeft wel een National Spectrum Management Handbook opgesteld in 1995. 
"Administrationss shall endeavour to limit the number of frequencies and the spectrum 
usedd to the minimum essential to provide in a satisfactory manner the necessary 
services.. To that end, they shall endeavour to apply the latest technical advances as 
soonn as possible." Artikel SO.2 Radio Regulations en artikel 195 Constitutie. 

75 5 

76 6 

77 7 
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vann interferentie/8 Net als bij aards frequentiegebmik zijn derhalve afspraken 
nodigg om te kunnen komen tot conflictloos gebruik. 

Dee ITU heeft in 1959 voor het eerst spectrum aangewezen voor 
satellietverbindingen.. In 1963 werd een Extraordinary Administrative Radio 
Conferencee bijeen geroepen voor ruimtediensten. Pas in 1971 werd echter op 
eenn volgende speciale conferentie, de WARC-ST (ST staat voor Space 
Telecommunications)) het ITU regime officieel uitgebreid tot de geostationaire 
baan.. Voordien had de ITU zich slechts met spectrum bezig gehouden. 
Overigenss is pas in 1992 binnen de ITU frequentieruimte vrijgemaakt voor niet-
geostationairee satellietsystemen.79 

Tegenwoordigg wordt op de WRCs - net als voor alle andere toepassingen - het 
benodigdee spectrum voor satellietdiensten gereserveerd Op deze conferenties 
wordenn ook aangelegenheden met betrekking tot de toegang tot de satelliet
banenn besproken en wordt het satellietgebruik gecoördineerd. 

5.5.11 Baangebruik 

Satellietbanenn bevinden zich in de ruimte. Dit betekent dat behalve het 
juridischee kader van de ITU ook het Outer Space Treaty van toepassing is.80 Dit 
verdragg stelt dat de ruimte niet vatbaar is voor "national appropriation" en open 
staatt voor gebruik door alle landen op basis van gelijkheid - ona basis of equality*1 

Desalnietteminn zijn binnen de ITU door bepaalde landen vanwege hun ligging 
opp de evenaar speciale claims gemaakt ten aanzien van de zich daarboven 
bevindendee geostationaire baan.82 

Dee mogelijkheid tot het vestigen van permanente prioriteit ten aanzien van een 
plaatss in de geostationaire baan is binnen de ITU in overeenstemming met het 

Martinezz 1985, p. 59. Het aantal plaatsen groeit desalniettemin snel de door 
technischee vooruitgang. Riddick 1994, p. 16. 
Vann der Heijden 1997, p. 9 1 . 
Dee volledige naam van dit verdrag is de Treaty on principles Governing the Activities 
off States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other 
Celestiall Bodies, 10 oktober 1967. In het hiernavolgende wordt het kortere begrip 
Outerr Space Treaty dan wel Ruimteverdrag [Trb. 1967, 31) gebruikt. 
Artikell 1 en 2 Ruimteverdrag. 
Veertienn landen die zich op de evenaar bevinden, hebben in 1985 een verklaring 
opgesteldd onder leiding van Columbia, waarin zij verklaren de satelliet-baanplaatsen 
bovenn hun landen als onderdeel van hun natuurlijke luchtruim te beschouwen. Deze 
verklaringg bouwt voort op een soortgelijke verklaring, de Bogota Declaration van 
1976.. Riddick 1994, p. 19. Smith 1990, p. 201 . 
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toe-eigeningsverbodd in het Outer Space Treaty expliciet afgewezen.83 De ITU 
heeftt in 1971 erkend dat alle landen gelijke rechten hebben op een positie in de 
geostationairee baan.84 Equitable access tot ruimte-radiocommunicatiediensten 
wordtt sinds 1973 in de ITU Conventie vermeld als nastrevenswaardig principe, 
tee bereiken door efficiënt en zuinig gebruik van frequenties en geostationaire 
baanplaatsenn door de Lidstaten.85 Hierbij wordt overigens wel speciale melding 
gemaaktt van de positie van bovengenoemde landen.86 

Inn de Radio Regulations is het als volgt geformuleerd: "In using frequency 
bandss for radio services, administrations shall bear in mind that radio 
frequenciess and the geostationary-satellite orbit are limited natural resources and 
thatt they must be used, rationally, efficiently and economically, in conformity 
withh the provisions of these Regulations, so that countries or groups of 
countriess may have equitable access to both, taking into account the special needs 
off the developing countries and thegxgraphkalstiuztim<fpart^ 

Inn de praktijk is gelijke toegang echter niet gegarandeerd. Met name de minder 
ontwikkeldee landen zitten in een nadelige positie ten opzichte van de meer 
ontwikkeldee landen, aangezien de ITU regels de zittende en eerder 
geregistreerdee gebruikers - veelal de meer ontwikkelde landen - bevoordelen.88 

Inn de paragraaf over registratie van satellietsystemen wordt hier verder op 
ingegaan. . 

5 .5 .22 Frequent iegebruik 

Satellietenn maken gebruik van frequenties ten behoeve van enerzijds uplinks - de 
verbindingg van grondstations naar de satelliet - en anderzijds datnUnks - de 
verbindingg van de satelliet terug naar de aarde. Ook is het mogelijk dat de 
satellietenn onderling communiceren, via inter-satellite links, waarvoor eveneens 
frequentiess benodigd zijn. De benodigde frequenties worden - evenals de 

Martinezz 1985, p. 116. Op de vraag of het hierna te noemen allotment plan voor 
geostationaire-baanplaatsenn met dit beginsel strijdig moet worden geacht is nog geen 
definitieff een antwoord gegeven. Smits 1991, p. 198. Riddick 1994, p. 24 bijvoor-
beeld,, acht het allotment plan strijdig met het Outer Space Treaty. Smits meent dat 
zelfss verkoop en verhuur van baanplaatsen is toegestaan, zolang het is voor peaceful 
andand beneficial purposes. Smits 1991, p. 198. 
Vann der Heijden 1983, p. 192. 
Artikell 33 Conventie (oud; artikel 196 nieuw). 

Ziee in dit verband ook de bewoordingen van artikel SO.3 Radio Regulations. Smith 
1990,, p. 82. 
Artikell SO.3 Radio Regulations en artikel 196 Constitutie. Cursivering MLV. 
Friedenn 1996, p. 70. 
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frequentiess voor andere radiodiensten - binnen 1TU verband gealloceerd en 
geregistreerd. . 

Inn de allocatietabel (zie de voorgaande paragraaf) zijn verschillende categorieën 
satellietdienstenn terug te vinden. Onderscheid wordt gemaakt tussen Fixed 
Satellitee Services (FSS) en Mobile Satellite Services (MSS). Fixed duidt op het feit 
datt de communicatie tussen vaste punten verloopt, niet op de non-mobiliteit 
vann de satelliet. Het genoemde Teledesic systeem gebruikt bijvoorbeeld mobiele 
satellietenn terwijl beoogd wordt de communicatie tussen vaste personal 
computerss mogelijk te maken. De onderneming heeft hiervoor toegang gezocht 
tott het Fixed Satellite Service spectrum segment. Mobile betekent dienovereen
komstigg dat de communicatie tussen mobiele eindontvangers plaatsvindt. 

5.5.33 Satellietsystemen 

Hett gebruik van satellieten geschiedt in bepaalde gevallen vanuit samen
werkingsverbandenn van staten en in andere gevallen vanuit commerciële 
bedrijven.899 Voorbeelden uit de eerste categorie zijn INTELSAT (International 
Telecommunicationss Satellite Organization),90 INMARSAT (International 
Maritimee Satellite Organization)91 en het Europese EUTELSAT (European 
Telecommunicationss Satellite Organization).92 

INTELSATT is een mondiaal samenwerkingsverband opgezet in 1964 met als 
hoofddoell het verlenen van internationale openbare satellietcommunicatie-

8 99 Het Ruimteverdrag legt de verantwoordelijkheid voor de nationale activiteiten - en 
daarmeee ook voor de activiteiten van non-governmental entities - bij de verdrag-
stuitendee staten {artikel 6). De staat van waaruit de satelliet gelanceerd wordt is 
aansprakelijkk voor elke aangerichte schade aan een andere verdragsluitende staat 
(artikell 7). 

9 00 Overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatie-satellieten 
"INTELSAT",, met bijlagen, en Exploitatie-overeenkomst, met bijlage; Washington, 20 
augustuss 1971, Trb. 1972, 65. De privatisering van INTELSAT zal, net als die van de 
anderee genoemde organisaties, in de nabije toekomst vorm krijgen. 

9 11 De hervorming van deze organisatie krijgt haar beslag door de splitsing in een 
intergouvernementelee organisatie ('The Organization') en een commercieel bedrijf 
('Thee Company'). Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele 
Satellietenn (Inmarsat), met bijlagen, en Exploitatieovereenkomst, met bijlage; Londen, 
33 september 1976, Trb. 1978, 122, zoals gewijzigd op 24 april 1998, Trb. 1999, 79. 

9 22 Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten 
"EUTELSAT",, met bijlagen, en Exploitatieovereenkomst, met bijlagen; Parijs, 15 juli 
1982,, Trb. 1983, 96. De hervorming van deze organisatie volgt hetzelfde model als 
datt voor INMARSAT. 
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diensten.. Dit vindt plaats op commerciële basis.93 INMARSAT is gevormd in 
19766 door de IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization) 
mett het doel maritieme satellietdiensten aan te bieden ter verhoging van de 
veiligheidd op zee.94 EUTELSAT is een regionale satelliet organisatie, opgericht 
doorr de leden van de CEPT, dat wil zeggen door de nationale instanties voor 
postpost en telecommunicatie van een dertigtal Europese landen. 

Daarnaastt zijn er vele commerciële initiatieven.95 Genoemd zijn reeds Iridium 
enn Teledesic; daarnaast zijn Globalstar96 en Odyssey97 als voorbeelden aan te 
halen.. In totaal staan er vele tientallen satellietconstellaties op stapel - voor het 
merendeell voorlopig op papier. Deze samenwerkingsverbanden van inter
gouvernementelee aard dan wel van multinationale ondernemingen kunnen zoals 
gezegdd niet direct hun stem laten gelden in de ITU. Het frequentie- en 
baangebruikk van dergelijke ondernemingen wordt dan ook aangemeld voor 
registratiee door de staat met jurisdictie over de onderneming die toekenning van 
hett gebruiksrecht heeft verzocht.98 

5 .5 .44 Registrat ie 

Toewijzingg van specifieke frequenties aan satellietdienstaanbieders geschiedt op 
nationaall niveau. Zodra door een Lidstaat van de ITU het voornemen tot 
assignmentassignment is opgevat, worden de frequenties en de bijbehorende baanplaatsen 
vann het systeem door tussenkomst van de Lidstaat aangemeld en geregistreerd99 

Dee benodigde frequenties voor een satellietsysteem moeten minimaal twee en 
maximaall zes jaar van tevoren worden aangemeld bij de ITU.100 

Smitss 1991, p. 57. 
Smitss 1991, p. 60. 

Eenn beslissing van de Amerikaanse Federal Communications Commission in 1985 
heeftt tot gevolg gehad dat private systemen gebruikt mochten worden voor 
internationalee satellietdiensten. 'The Establishment of Satellite Systems Providing 
Internationall Communications', FCC CC Docket No. 84-1299. Smits 1991, p. 147. 
Eenn samenwerkingsverband van Loral, Qualcomm, Vodaphone, France Telecom, 
Dacom,, Airtouch Communications, Daimler Benz Aerospace, Finmecannica, Alcatel, 
Spacesystemss Loral, Alenia en Hyundai. 
Eenn samenwerkingsverband van onder andere Orbital Sciences Corp. (USA), Teleglobe 
Inc.. (Canada). 
Lee Goueff 1997, p. 8. 
Vann der Heijden 1997, p. 92 noemt de overheden in dit proces 'faciliterend'. Ook 
internationalee samenwerkingsverbanden dienen via één Member de ITU procedures te 
doorlopen.. Zo treedt bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid op ten behoeve van 
INTELSAT.. Smits 1991, p. 88. 
Artikell S9.1 Radio Regulations. Zie ook Smits 1991, p. 160. 
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Laterr gelanceerde systemen mogen niet interfereren met reeds functionerende 
systemen.. Doordat de last van het uitwerken van mogelijke interferentie
problemenn door aanpassing van het satellietsysteem in het verleden geheel bijj de 
nieuwkomerss werd geplaatst, werd binnen de ITU feitelijk voorrang verleend 
aann zittende en eerder geregistreerde gebruikers. Hierdoor werden de laat
komers,, in de praktijk vaak de ontwikkelingslanden, benadeeld en kwam het 
systeemm in de praktijk neer op een fint oome> first served verdeling. Er zijn dan ook 
stemmenn opgegaan om de verdeling te wijzigen. Het idee was een allotment van 
geostationaire-baariruirntee overeen te komen, zodat ook nog niet lancerende 
landenn alvast ruimte kregen toebedeeld.101 

Voorr omroepdiensten via satellieten (Broadcasting Satellite Services, BSS) is 
reedss in 1977 een gedetailleerd allotment plan opgesteld.102 De WARC-ORB 
(ORBB is een afkorting van orbit) in 1985 en 1988 kwam verder tegemoet aan de 
verontrustingg van de laatkomers.103 In 1988 is een Allotment Plan overeen
gekomenn voor een aantal van de banden die gealloceerd zijn ten behoeve van 
Fixedd Satellite Services.104 Gekoppeld aan deze frequenties wordt, op basis van 
behoefte,, minstens een plaats in de geostationaire baan toegewezen voor national 
services.services.105105 De TTU heeft zich op het standpunt geplaatst dat indien meerdere 
plaatsenn worden aangevraagd het merendeel van deze plaatsen ook 
daadwerkelijkk moet worden benut. Dit om het verschijnsel van paper satellites -
well geregistreerde maar niet bestaande satellieten - tegen te gaan.106 De status 
vann het allotment plan is overigens twijfelachtig, aangezien het niet bij 
consensuss is overeengekomen en ratificatieprocedures achterwege zijn ge-

1 0 11 Frieden 1996, p. 73. 
1 0 22 Smith 1990, p. 63. Dit allotment plan heeft op de WRC-97 een herindeling ondergaan. 
1 0 33 Voluit heette deze WARC: 'World Administrative Radio Conference on the 

Geostationaryy Satellite Orbit in the Planning of the Space Utilizing It'. 
1 0 44 Frieden 1996, p. 75. Smits 1991, p. 8 1 . 
1 0 55 Het begrip behoefte is door ontwikkelingslanden opgevat als economische behoefte. 

Hett land Tonga heeft na afkondiging van het allotment plan een aanvraag ingediend 
voorr 31 posities, zonder dat het land zelf over ruimtetechnologie beschikte. De reden 
voorr de aanvraag lag in de mogelijkheid de ruimte te verhuren en zo het nationaal 
inkomenn op te schroeven. Tonga heeft 6 posities toegewezen gekregen, die met 
success en tegen hoge bedragen zijn doorverhuurd. Riddick 1994, p. 19. 

1 0 66 In dit verband speelt het due dilligence principe. Op de aanmelding van satelliet-
systemenn volgt na enkele jaren een administratieve controle waarbij de due dilligence, 
dee 'waarachtige ijver' moet worden aangetoond het systeem daadwerkelijk operatio-
neell te maken. Resolution 49 Final Acts WRC 97. 
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laten.1077 Het is echter denkbaar dat het met de tijd verwordt tot internationaal 
gewoonterecht. . 

Voorr alle overige banden is het oude first come, first served systeem grotendeels 
intactt gebleven. Wel kan worden vermeld dat in 1993 de Radio Regulations 
Boardd Rule H40 heeft uitgevaardigd die betrekking heeft op de afstemmings
proceduress bij de registratie van nieuwe satellietsystemen. Deze regel stelt dat 
geenn enkele admbvstration een bijzondere prioriteit verkrijgt door eerder te zijn in 
dee aduowed publication of coördinatie procedure.108 Hierdoor komt de last van het 
afstemmenn van de systemen gelijkelijk op alle betrokken partijen te liggen. In 
Kyotoo is bovendien een resolutie aangenomen die herziening van de coördinatie 
vann geostationaire satellietsystemen vereist met het oog op onder meer equitable 
access.access.109109 Het finale rapport over de herziening is gepresenteerd op WRC 1997.no 

Resolutiee 46, aangepast op de WRC-95, geeft een interim voorziening voor de 
coördinatiee en notificatie procedure voor niet-geostationaire satellietsystemen. 
Dee Resolutie stelt dat rekening moet worden gehouden met de belangen van alle 
landen,, waaronder de staat van ontwikkeling van hun aardse en ruimte-
radiocommunicatiediensten.111 1 

Inn nagenoeg elk ander land dan het land van waaruit de ITU-registratie is 
verlopen,, zijn vervolgens nog vergunningen vereist voor de dienstlevering en de 
satellietstationss of gateways op de aarde.112 Het eerste World Telecommunication 
Policyy Forum over mobiele-satellietdiensten ofwel GMPCS (Global Mobile 
Personall Communication by Satellite) heeft onder andere deze problematiek 
besprokenn en het daarmee verbonden 'sovereignty risk', het inboeten aan 
soevereiniteitt ten aanzien van de nationale telecommunicatieregulering. Dit 
overlegg heeft geleid tot het opstellen van voluntaryprinöfdes ter f adhering van de 
introductiee van GMPCS.113 In 1997 is een GMPCS-Memorandum of 
Understandingg vastgesteld, waarin administrations, aanbieders van GMPCS, 
servicee providers en fabrikanten overeenstemming hebben bereikt over 

1 U // Riddick 1994, p. 20. 
1 0 88 White 1995, p. 338. 
1 0 99 Resolution 18 of the Final Acts of the ITU Plenipotentiary Conference {PP-94), Kyoto 

1994. . 
1 1 00 White 1995, p. 345. 
1 1 11 Resolution 46 paragraaf 1 onder g Radio Regulations. 
1 1 22 Van der Heijden 1997. Le Goueff 1997. 
1 1 33 World Telecommunication Policy Forum 1996, Revised report by the Chairman, Policy 

andd Regulatory Issues Raised by the Introduction of Global Mobile Personal 
Communicationss by Satellite (GMPCS), Opinion no. 2 The Shared Vision and Principles 
forr Global Mobile Personal Communications by Satellite (GMPCS). 
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samenwerkingg op de volgende gebieden: typegoedkeuring van terminals, het 
licentiërenn en markeren van terminals, vrijstelling van douanebeperkingen en de 
toegangg tot verkeersgegevens.114 Het in dit hoofdstuk genoemde World Trade 
Organizationn (WTO) overleg tot liberalisering van de telecommunicatiemarkt-
toegang,, uitmondend in het akkoord van 1997, heeft overigens met betrekking 
tott de LEO-systemen tot toezeggingen van een zeventigtal landen geleid om aan 
dergelijkee systemen markttoegang te verlenen.115 

5.66 De WTO 

Inn het kader van het internationaal handelsoverleg is bij de slotakte van de 
zogenaamdee Uruguay Ronde van 15 april 1994, de World Trade Organization 
(WTO)) opgericht. Tegelijkertijd met de overeenkomst tot oprichting van de 
WTOO is daarbij als nieuw element in het handelsoverleg een overeenkomst over 
dee handel in diensten aangenomen, de GATS (General Agreement on Trade in 
Services).. De GATS bevat twee annexen die van belang zijn voor de tele
communicatiediensten.. De eerste is de Annex on Telecommunications, die 
voornamelijkk ONP-achtige bepalingen omvat, erop gericht derden toegang te 
verlenenn tot de nationale openbare telecommunicatie transportnetwerken en -
diensten.. Telecommunicatiediensten zijn in deze Annex gedefinieerd als "the 
transportt of electromagnetic signals - sound, data image and any combinations 
thereof,, excluding broadcasting."116 De tweede Annex bood de basis voor 
verderee onderhandelingen over zogenaamde basistelecommunicatiediensten. 
Tenn aanzien van toegevoegde-waardediensten (in principe uitgesloten van deze 
onderhandelingen)) waren reeds in de Uruguay Ronde toezeggingen gedaan door 
eenn vijftigtal overheden. 

Inn het kader van de verdere onderhandelingen is in 1997 een aanvulling op het 
GATSS tot stand gekomen op het terrein van de telecommunicatie, namelijk het 
Vierdee Protocol, het akkoord over basistelecommunicatiediensten.117 Onder de 
betreffendee telecommunicatiediensten vallen onder meer de mobiele telefonie 
enn satellietverbindingen. 

Memorandumm of Understanding to Facilitate Arrangements for Global Mobile Personal 
Communicationss by Satellite, Including Regional Systems (GMPCS-MoU), 18 februari 
1997. . 
Vann der Heijden 1997, p. 92. Zie over de WTO paragraaf 5.6. 
Artikell 3.1 Annex on Telecommunications - GATS. 
Voorr een bespreking van de WTO en de implicaties van de afspraken op het gebied 
vann telecommunicatiediensten in het algemeen wordt hier verwezen naar Dommering 
e.a.. 1999, p. 247-274. 
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Dee inhoudelijke afspraken behorende bij het Protocol zijn in individuele lijsten 
(Scheduless of Specific Cornmitments) van toezeggingen en uitzonderingen ten 
aanzienn van de betreffende diensten als annex daaraan toegevoegd118 De 
afsprakenn hebben geen kracht voor diensten betreffende de inhoud van de 
overgedragenn signalen (content).119 Wel zijn de afspraken ruim genoeg om 
gevolgenn te hebben voor de regulering van het spectrum. Door acceptatie van 
hett zogenaamde Reference Paper - opgenomen bij de Schedules - zijn door een 
aanzienlijkk aantal WTO-leden, waaronder de EU-lidstaten, speciale toezeggingen 
gedaann als aanvulling (additional conwrütments) op het akkoord over de basis
telecommunicatiediensten.. Het Reference Paper dekt onderwerpen als de 
onafhankelijkheidd van de toezichthouder, de openbaarheid van vergunnings
voorwaardenn en bevat tevens bepalingen aangaande de allocatie van schaarse 
hulpmiddelen. . 

5.6.11 Spectrumbeleid als handelsbarrière 

Paragraaff 6 van het Reference Paper bepaalt dat alle procedures voor de 
allocatiee en het gebruik van schaarse hulpmiddelen - waaronder frequenties 
wordenn gerekend - worden uitgevoerd op een objectieve, tijdige en non-
discriminatoiree wijze.120 De letterlijke tekst is als volgt: 

"6.. ALLOCATION AND USE OF SCARCE RESOURCES: 
Anyy procedures for the allocation and use of scarce resources, including 
frequencies,, numbers and rights of way, will be carried out in an objective, timely, 
transparentt and non-discriminatory manner. The current state of allocated 
frequencyy bands will be made publicly available, but detailed identification of 
frequenciess allocated for specific government uses is not required." 

Inn het Schedule of Specific Commitments voor de Europese Gemeenschappen en de 
Lidstatenn zijn uitzonderingen voor enkele Lidstaten opgenomen. De betreffende 
Lidstatenn zijn Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje. Het overzicht van toezeggingen 
enn uitzonderingen is opgenomen als Bijlage bij Besluit 97/838/EG van de Raad van 28 
novemberr 1997 betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, 
voorzoverr het aangelegenheden die onder haar bevoegdheden vallen betreft, van de 
resultatenn van de WTO-onderhandelingen over basistelecommunicatiediensten, PbEG 
19977 L 347/45. 

Bijlagee 'The European Communities and their Member States - Schedule of specific 
commitments'' bij Besluit 97/838/EG van de Raad, PbEG 1997 L 347/45. 
'Proceduress for allocation and use' lijkt zowel het begrip 'allocation' als 'assignment' 
tee omvatten zoals gebruikt binnen de ITU. 
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Veell partijen bij de WTO hebben ten aanzien van de toegezegde markttoegang 
hett additionele voorbehoud willen maken dat de toegang afhankelijk is van de 
beschikbaarheidd van radiospectrum.121 Door de voorzitter van de Group on 
Basicc Telecommunications is het spectrumbeleid per se vooralsnog echter niet 
aangemerktt als een toegangsbeperkende maatregel die afzonderlijke vermelding 
behoeftt in het overzicht van specifieke nationale beperkingen.122 Lidstaten zijn 
vrijj een eigen spectrumbeleid te voeren - en daarbij rekening te houden met 
bestaandee en toekomstige behoeften -, ook indien dit leidt tot beperking van 
hett aantal aanbieders, mits dit geschiedt in overeenstemming met artikel VI en 
anderee van belang zijnde bepalingen van de GATS (zie hieronder over het 
vergunningverleningproces).123 3 

5.6.22 Transparantie vergunningverlening 

Artikell VI van de GATS bepaalt ten aanzien van domestic regulation onder andere 
datt - ten aanzien van de diensten waarvoor speciale toezeggingen zijn gedaan 
doorr een verdragsluitende staat - alle algemeen toepasselijke maatregelen die de 
handell in diensten beïnvloeden, worden toegepast in een reasonable, objective and 
impartialimpartial manner. De nationale kwalificatievereisten en procedures, technische 
standaardenn en vergunningsvereisten dienen te zijn gebaseerd op objectieve en 
transparantee criteria, zij dienen niet beperkender te zijn dan nodig om de 
kwaliteitt van de dienst te waarborgen, en in het geval van vergunningverlening
proceduress dienen de vereisten niet in zichzelf een beperking op het aanbod van 
dee dienst op te leveren. Tevens wordt bepaald dat op een verzoek om een 
vergunningg tot het verlenen van een dienst wthm a reasonable period of time wordt 
beslist.124 4 

Inn het Reference Paper, zoals geaccepteerd door de EG en haar Lidstaten, is 
bovendienn de volgende tekst opgenomen: 

"4.. PUBLIC AVAILABILITY OF LICENSING CRITERIA: 
Wheree a licence is required, the following will be made publicly available: 
a)) all the licensing criteria and the period of time normally required to reach a 

decisionn concerning an application for a licence and 

Chairman'ss Note, 'Market access limitations on spectrum availability', opgenomen als 
Bijlagee bij Besluit van de Raad (97/838/EG, PbEG 1997 L 347/45). 
Chairman'ss Note, 3 februari 1997. 
Chairman'ss Note, 3 februari 1997. 

Ditt alles is terug te vinden in artikel VI GATS. De Council of Trade in Services van de 
WTOO heeft als taak instructies op te stellen om te verzekeren dat in overeenstemming 
mett deze voorschriften wordt gehandeld. Artikel VI lid 4 GATS. 
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b)) the terms and conditions of individual licences. 
Thee reasons for the denial of a licence will be made known to die applicant upon 
request-" " 

5.6.33 Geschilbeslechting 

Dee WTO kent de mogelijkheid een klacht naar aanleiding van vermeende 
handelsbeperkendee maatregelen in te dienen, waarop een beoordeling van het 
handelsgeschill volgt.125 Indien een land inderdaad wordt geacht handels-
beperkendee maatregelen te hebben gehanteerd kan dit uitmonden in 
aanbevelingenn om de maatregelen in overeenstemming met de WTO-
regelgevingg te brengen en uiteindelijk zelfs in het recht van de klagende staat om 
compenserendee maatregelen te treffen. 

Hett WTO-kader legt inhoudelijk nauwelijks stringentere maatregelen op dan 
reedss in het EU-kader voor de Lidstaten bestaan (zie hierna). Wel biedt de 
WTOO met de geschilbeslechting een extra forum voor klachten van landen die 
menenn dat het spectrumbeleid (of de daaraan ten grondslag liggende Europese 
technischee standaardisatieafspraken) als (technische) handelsbarrière wordt 
opgeworpen.. Landen van buiten de EU kunnen er terecht en bovendien kunnen 
gegrondd verklaarde klachten sterke implicaties hebben, hetgeen de nieuwe 
afsprakenn zeker relevant maakt. Voor zover ten aanzien van de relevante 
bepalingenn uit het WTO-kader geen sprake is van rechtstreekse werking -
hetgeenn nog onduidelijk is126 - , blijven voornamelijk de ontwikkelingen in het 
kaderr van de klachtenprocedure van de WTO van belang. 

5.77 Samenvattin g en conclusie s 

Inn dit hoofdstuk is naar het kader gekeken dat binnen de ITU voor 
spectrumgebruikk is gecreëerd. Allereerst kan worden opgemerkt dat de ITU-
afsprakenn direct betrekking hebben op het gebruik van de grondstof, het 
spectrum.. Van daaruit wordt bekeken welke diensten mogelijk en wenselijk zijn. 
Hett vermijden van interferentie en daarnaast het bevorderen van inter
operabiliteitt van radiodiensten kunnen gezien worden als de belangrijkste 
doelstellingen.. Dit zijn doelstellingen die gericht zijn op het functioneren van de 

Dee geschillenbeslechting binnen de WTO wordt besproken in Dommering e.a. 1999, p. 
2511 e.v. 
Geuss 1998, p. 114. De Raad van Ministers van de EG heeft rechtstreekse werking af-
gewezen,, Geus zelf laat echter de mogelijkheid open. 

125 5 

126 6 
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radiodienstenmarkt.. Het laat ruimte voor de implementatie op nationaal niveau 
vann allerhande alternatieve doelstellingen. 

Dee allocatieafspraken (de selectie van besternmingen voor specifieke spectrum
delen)) vormen het meest wezenlijke onderdeel van het ITU-kader. Aan de 
afsprakenn mag in beginsel niet getornd worden, alhoewel een Lidstaat in de 
praktijkk weinig in de weg staat af te wijken van het internationale bestemmings
plan,, mits schadelijke interferentie vermeden wordt. 

Binnenn de ITU worden geen eigenlijke gebruiksrechten toebedeeld (afgezien 
wellichtt van de 'rechten* van Lidstaten op frequenties, dan wel satellietplaatsen 
verkregenn in het kader van allotment-plannen). Het betreft veeleer afspraken ter 
beschermingg van op nationaal niveau toegewezen rechten en de registratie 
daarvan.. De Lidstaten hebben vanuit de ITU wel de verplichting op zich rusten 
overr te gaan tot vergunningverlening voor frequentiegebruik. 

Voorschriftenn over de wijze van toekenning van gebruiksvergunningen zijn in 
hett ITU-kader niet tot stand gekomen. Wel bevatten de Radio Regulations de 
vermaningg het aantal frequenties en het gebruikte spectrum tot een minimum te 
beperkenn en met dat doel voor ogen de laatste technologische verworvenheden 
zoo snel mogelijk te implementeren. Aan de gebruiksefficiëntie wordt binnen de 
ITUU de nodige aandacht besteed, maar duidelijke verplichtingen ontbreken. De 
dynamischee aanpassing van het spectruingebruik aan nieuwe technieken kan 
zelfss belemmerd worden door de relatief inflexibele allocatieafspraken. 

Hett WTO-kader bevat in tegenstelling tot het ITU-kader duidelijke 
aanwijzingenn voor het beleid ten aanzien van de toegang tot de spectrum- en/of 
radiodienstenmarkten.. De regulering van de hulpbron spectrum kan eventueel 
ongeoorloofdee belemmeringen opleveren van het dienstenverkeer. De 
implicatiess van de WTO-afspraken over de toegang tot telecommunicatie-
dienstenmarktenn zullen uit de geschillenprocedures moeten blijken. 
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6.11 Inleidin g 

Naa de bespreking van het internationale kader zoals dat vorm heeft gekregen 
binnenn de ITU en de WTO, volgt in dit hoofdstuk de bespreking van het kader 
zoalss dat vanuit de Europese Unie gestalte heeft gekregen. De Europese 
Gemeenschapp (EG) - onderdeel van de Europese Unie - is een supranationale 
instantiee met de bevoegdheid zich direct tot de burgers te richten, dit in 
tegenstellingg tot de ITU. De EG kan bovendien zelfstandig rechten en plichten 
vann de Lidstaten vaststellen binnen de aan haar verleende dan wel overgedragen 
bevoegdheden. . 

Dee EG heeft haar bevoegdheden de afgelopen vijftien jaar met enthousiasme in
gezett op het gebied van de telecommunicatie door middel van harmoniserende 
enn liberaliserende maatregelen. Liberaliserende richtlijnen hebben markt-
afschermendee en concurrentiebeperkende maatregelen verboden, terwijl ver
volgenss de harmoniserende richtlijnen een gemeenschappelijk regulerend kader 
hebbenn geschapen. Daarnaast heeft de EG de mogelijkheden tot harmonisatie 
vann het Europees spectrumgebruik verkend. Deze activiteiten hebben geleid tot 
eenn complex van richtlijnen, uitspraken van het Europese Hof van Justitie en 
actiess van de Europese Commissie die tezamen op dit moment voor een 
aanzienlijkk deel het aangezicht van de nationale telecommunicatiemarkten 
bepalen.. Ook de nationale spectrummarkten zijn hierdoor niet onberoerd 
gebleven.. In het onderstaande worden de Europese ontwikkelingen besproken 
enn de daaruit voortvloeiende consequenties voor de spectrummarkten. 
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6.22 De Europes e Uni e 

Dee Europese Economische Gemeenschap is opgericht bij het Verdrag tot 
Oprichtingg van de E.E.G., te Rome 1957, hierna het E(E)G-Verdrag genoemd.i 

Opp 7 februari 1992 is te Maastricht de Europese Unie opgericht met het 
Verdragg betreffende de Europese Unie.2 De EEG is bij die gelegenheid samen 
mett de andere twee Europese Gemeenschappen voor respectievelijk Kolen en 
Staall en Atoomenergie onder de overkoepelende benaming Europese Unie 
gebracht.. De Unie verbindt derhalve de deelgebieden van de Europese 
samenwerking.. Te Maastricht is de naam van de EEG gewijzigd in EG. De 
kwalificatiee 'Economisch' is komen te vervallen. Op 1 mei 1999 is ten slotte het 
Verdragg van Amsterdam in werking getreden.3 Dit verdrag heeft onder meer een 
vernummeringg teweeg gebracht van de artikelen van het EG-Verdrag. Hier 
wordtt deze nummering aangehouden. 

Dee Europese Gemeenschap (EG) is - zeker op het terrein van de tele
communicatiee - een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Unie. De 
EGG is, zoals gezegd, een supranationaal samenwerkingsverband met zelfstandige 
bevoegdhedenn tot het vaststellen van rechten en verplichtingen van de 
Lidstaten.. Deze Lidstaten hebben daarmee een deel van hun soevereiniteit 
afgestaan.. Het vaststellen dan wel verkennen van de grenzen van de 
bevoegdhedenn van de EG is dientengevolge van belang. 

Eenn bespreking van de bevoegdheden en de afbakening daarvan voor wat 
betreftt het onderhavige studieonderwerp volgt in de onderstaande sub
paragrafen.. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de afbakening van de 
bevoegdhedenn van de organen van de EG onderling. In het onderstaande 
komenn achtereenvolgens doel, structuur en de bevoegdheden van de onderdelen 
vann de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen aan de orde. 

Verdragg tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met bijlagen: Rome, 25 maart 
1957,, Trb. 1957, 9 1 . De geconsolideerde versie, zoals laatstelijk gewijzigd bij het 
Verdragg van Amsterdam, is gepubliceerd in Trb. 1998, 13. 
Verdragg betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7 februari 1992, 
Trb.Trb. 1998, 12. 
Verdragg van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie,, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige 
bijbehorendee Akten; met Protocollen, Bijlage en Verklaringen; Amsterdam, 2 oktober 
1997,, Trb. 1998, 11 . 
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6 .2 .11 Doelstel l ing 

Hett doel ten tijde van de oprichting van de EEG was het exploiteren van de 
voordelen,, te behalen bij een grotere economische integratie van de aangesloten 
Lidstaten.. De aandacht was gevestigd op het creëren van een gemeen
schappelijkee markt door het wegnemen van belemmeringen voor het vrije 
verkeerr van goederen, personen, diensten en kapitaal (de zogenaamde vier 
vrijheden)) en het creëren van een regime van onvervalste mededinging.4 

Dee eerste omvangrijke herziening van het EG-Verdrag geschiedde door middel 
vann de Europese Akte, van kracht geworden op 1 juli 1987. De wijziging van het 
EG-Verdragg door de Akte hield verband met de beoogde voltooiing van de 
Europesee interne markt eind 1992. Het begrip interne markt deed in 1986 zijn 
intredee naast het reeds bestaande begrip gemeenschappelijke markt zoals 
gekenschetstt door de hierboven omschreven Vier vrijheden'. Het begrip interne 
marktt wordt beschreven als "een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeerr van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de 
bepalingenn van dit Verdrag".5 Het impliceert derhalve een verdergaande 
integratiee van de nationale markten. 

Bijj de oprichting van de Unie is ten slotte als een van de hoofddoelstellingen 
aangemerkt,, het bevorderen van "een evenwichtige en duurzame economische 
enn sociale vooruitgang", mede te bereiken door het tot stand brengen van een 
ruimtee zonder binnengrenzen.6 Te Maastricht is bovendien een hoofdstuk 
toegevoegdd aan het EG-Verdrag over trans-Europese netwerken onder meer op 
hett terrein van telecommunicatie. De EG heeft dienaangaande op te treden ter 
"bevorderingg van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale 
netwerken,, alsmede van de toegang tot deze netwerken".7 

Binnenn de EG is derhalve telkens opnieuw groot belang toegekend aan het 
creërenn van een enkele Europese markt waarop vraag en aanbod vanuit de 
verschillendee landen geaggregeerd worden tot een Europese vraag tegenover een 
Europeess aanbod. Hiermee wordt het primaat voor de verdeling van goederen 

44 Artikel 3 EG (ex artikel 3). 
55 Artikel 14 EG (ex artikel 7A). 
66 Artikel B EU-Verdrag, nu door het Verdrag van Amsterdam gewijzigd tot "bevordering 

vann economische en sociale vooruitgang" en "totstandbrenging van evenwichtige en 
duurzamee ontwikkeling" (artikel 2 EU). 

77 Artikel 154 EG (ex artikel 129B) met een uitwerking in artikel 155 EG (ex artikel 
129C)) - waarvan lid 2 de Lidstaten verplicht tot coördinatie van het beleid - en artikel 
1566 EG (ex artikel 129D). 
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bijj de marktwerking gelegd8 Het Verdrag van Maastricht heeft artikel 3A (nu 
artikell 4) ingevoegd in het EG-Verdrag, waarin het "beginsel van een open 
markteconomiee met vrije mededinging" wordt genoemd. Overheidsinterventies 
inn de vorm van het toekennen van bijzondere en exclusieve rechten aan 
ondernemingenn zijn binnen de EG steeds sterker aangemerkt als ongewenste 
verstoringenn van de marktwerking.9 De belddsniimte van de nationale over
hedenn is mede hierdoor aan banden gelegd. Met het Verdrag van Amsterdam is 
overigenss artikel 16 EG (ex artikel 7D) ingevoegd dat de reeds in artikel 86 lid 2 
EGG (ex artikel 90) en de jurisprudentie erkende bijzondere positie van diensten 
vann algemeen economisch belang expliciet maakt. Het artikel lijkt echter geen 
wezenlijkee verandering voor de praktijk te betekenen.10 

Dee implicaties van de algemene doelstellingen voor de spectrummarkt zijn nog 
niett uitgekristalliseerd. Opgemerkt kan worden dat het uitschakelen van het 
marktmechanismee op spectrumdeelmarkten zich niet goed lijkt te verhouden tot 
hett algemene streven naar een onbelemmerde marktwerking.11 Het verdrag zegt 
echterr uitdrukkelijk de regeling van eigendomsrechten niet te beïnvloeden.12 

Indienn het begrip eigendomsrechten hier in ruime zin wordt opgevat, volgt 
hieruitt dat de status-quo van spectrumtoe-eigening door de overheid in principe 
ongewijzigdd kan blijven. De wijze van uitgifte en verdeling van de spectrum
gebruiksrechtenn is overigens wel degelijk door de Europese activiteiten be
ïnvloed,, zoals in dit hoofdstuk uiteen zal worden gezet. 

6 .2 .22 St ruc tuur 

Dee Europese Gemeenschappen kennen vijf 'instellingen'. Dit zijn de Raad, de 
Commissie,, het Europees Parlement, het Hof van Justitie en de Rekenkamer. 
Daarnaastt kent de Europese Unie nog een eigen instelling: de Europese Raad, 
bestaandee uit de staatshoofden en regeringsleiders en de voorzitter van de 
Commissie.. Zij stelt onder andere de algemene politieke beleidslijnen vast. In de 
'gewone'' Raad komen meestal de betrokken ministers bijeen als de vertegen
woordigerss van regeringen van de Lidstaten. Zo wordt inzake telecommunicatie 
Nederlandd vertegenwoordigd door de minister van V&W. 

Lauwaarss & Timmermans 1997, p. 157. 
Doorr beschikkingen, wetgeving en jurisprudentie. Zie Barents 1999, p. 132 e.v. 
Barentss 1999, p. 135. Zie ook Dommering e,a. 1999, p. 135. 
"Well verzet de centrale plaats die de EG aan de markt toekent, zich uiteraard tegen 
eenn zodanig ingrijpen van de overheid in het economisch proces dat van een markt-
economiee in het geheel geen sprake meer zou zijn." Lauwaars & Timmermans 1997, 
p.. 161. 
Artikell 295 EG (ex artikel 223). 
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Dee Europese Commissie heeft in het algemeen drie hoofdtaken: het initiëren 
vann wetgeving - alle EG-wetgeving vindt een begin in een voorstel van de 
Commissiee - , het verzekeren van een juiste implementatie van de verplichtingen 
inn de Lidstaten, en ten slotte het dagelijks management van de Gemeenschappen 
enn het onderhandelen met en onderhouden van internationale handelsrelaties. 
All de drie taken zijn hier van belang, zoals bij de bespreking van de activiteiten 
vann de Commissie uiteen zal worden gezet-
Dee Commissie is opgebouwd uit verschillende Directoraten Generaal, de 26 
DG's.. Voor het telecommunicatie- en spectrumbeleid zijn met name vann belang 
DGG IV, operationeel op het terrein van de mededinging en DG XIII, onder 
anderee actief op het terrein van de telecommunicatie. Binnen de DG's wordt het 
beleidd voorbereid. Zo worden daar de aanzet tot en opzet van de richtlijnen van 
dee Commissie en de Raad gegeven. De beleidsvorming binnen andere dan de 
genoemdee DG's heeft overigens bij tijd en wijle eveneens consequenties voor 
hett spectrumbeleid. Te noemen zijn de beleidsterreinen transport (afspraken 
overr communicatiesystemen), R&D (waaronder astronomie en aardobservatie), 
maarr ook landbouw en visserij (controle van Europese afspraken door middel 
vann aardobservatietechnieken). Een gestructureerde afstemming tussen de 
verschillendee beleidsdepartementen ontbreekt vooralsnog.13 

6.2.33 Instrumenten en bevoegdheden 

Opp het gebied van de telecommunicatie is de richtlijn het voornaamste in
strumentt voor regelgeving. De Raad en de Commissie kunnen beiden richtlijnen 
uitvaardigen.. De Raad - al dan niet in samenwerking met het Parlement -
baseertt zijn regelgeving op artikel 94 (ex artikel 100) of 95 (ex artikel 100A) van 
hett EG-Verdrag. Deze Richtlijnen hebben op het oog een harmonisatie teweeg 
tee brengen van de wetgeving in de verschillende Lidstaten, door gelijkluidende 
bepalingenn op te leggen voor alle Lidstaten. 

Artikell 95 (ex artikel 100A) - ingevoegd bij de Europese Akte van 1987 - biedt 
dee mogelijkheid een harmonisatierichtlijn bij meerderheid van stemmen vast te 
stellen,, in plaats van met de door artikel 94 (ex artikel 100) vereiste unanimiteit. 
Dee belangrijkste harmoniserende telecomrichtlijnen zijn op basis van deze 

1 33 In het Groenboek Spectrumbeleid (p. 4) wordt opgemerkt dat het tijd wordt een 
coherentee aanpak voor de verschillende sectoren te overwegen. Groenboek over het 
radiospectrumbeleidd in samenhang met verschillende beleidsterreinen van de Europese 
Gemeenschapp zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en O&O, COM{98) 596 def., 
99 december 1998. 
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vergemakkelijktee wijze van 'wetgeving' vastgesteld Artikel 95 vereist wel 
samenwerkingg met het Parlement volgens de zogenaamde co-decisie procedure 
vann artikel 251 EG (ex artikel 189B). 

Harmonisatiemaatregelenn op het gebied van telecommunicatie zijn onder andere 
dee richtlijnen ter uitwerking van het Open Netwerk Provision (ONP) principe14 

-- aan de hand waarvan toegang tot telecommunicatienetwerken en -diensten 
vann marktpartijen met een sterke marktpositie kan worden afgedwongen - en de 
hieronderr meer uitgebreid te bespreken Ver^unningenrichtlijn,15 waarin het 
kaderr is vastgelegd voor het verlenen van nationale vergunningen voor tele
communicatiediensten. . 

Dee richtlijnen die de Commissie placht uit te vaardigen zijn gebaseerd op artikel 
866 lid 3 EG (ex artikel 90). Op basis van dit artikel heeft de Commissie 
verschillendee richtlijnen en beschikkingen uitgevaardigd ter liberalisering van de 
nationalee telecommunicatiemarkten. De activiteiten van de Commissie riepen de 
vraagg op of de Commissie haar bevoegdheid op basis van artikel 86 niet 
overschreedd en dergelijk ingrijpen niet aan de Raad moest worden overgelaten. 
Dee reguleringsbevoegdheid van de Europese Commissie is wat betreft het 
uitvaardigenn van richtlijnen op het gebied van telecommunicatie op basis van 
artikell 86 dan ook aangevochten voor het Europese Hof van Justitie. Dit Hof 

Richtlijnn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging 
vann de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuit-
voerleggingg van Open Network Provision (ONP), PbEG 1990 L 192/1. Richtlijn 
92/44/EEGG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network 
Provisionn (ONP) op huurlijnen, PbEG 1992 L 165/27. Richtlijn 95/62/EG van het 
Europeess Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake de toepassing van 
Openn Network Provision (ONP) op spraaktelefonie, PbEG 1995 L 321/6. Richtlijn 
97/33/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake inter-
connectiee op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele 
dienstt en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open 
Networkk Provision (ONP), PbEG 1997 L 199/32. Richtlijn 97/51/EG van het Europees 
Parlementt en de haad van 6 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG 
enn 92/44/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie 
gekenmerktee context in de telecommunicatie, PbEG 1997 L 295/23. Richtlijn 
98/11 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de 
toepassingg van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de 
universelee telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, PbEG 
19988 L 101/24. 

Richtlijnn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 
betreffendee een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatiediensten, PbEG 1997 L 117/15. 
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heeftt in deze zaken de reguleringsbevoegdheid van de Commissie dien
aangaandee grotendeels gesanctioneerd.16 

Dee maatregelen die de Commissie mag nemen in het kader van artikel 86 lid 3 
dienenn ertoe te verzekeren dat Lidstaten handelen conform lid 1 (en lid 2). In 
artikell 86 (lid 1) wordt gewag gemaakt van ondernemingen waaraan bijzondere 
enn exclusieve rechten zijn toegekend. Vervolgens wordt echter bepaald dat ten 
aanzienn van deze ondernemingen geen maatregelen mogen worden genomen die 
inn strijd zijn met het EG-recht en met name het mededingingsrecht ,17 

Gebruikmakendd van haar bevoegdheden heeft de Commissie in de praktijk de 
mogelijkheidd van het toekennen en instandhouden van bijzondere en exclusieve 
rechtenn op telecomgebied aanzienlijk verkleind Door onder andere de 
Dienstenrichtlijn188 en de overige richtlijnen van de Commissie die daarop 
voortbouwen,, heeft langzamerhand het terrein waarop dergelijke rechten niet 
langerr zijn toegestaan zich steeds verder uitgestrekt (zie paragraaf 6.4.1). 

Hett definiëren en afbakenen van de begrippen bijzondere en exclusieve rechten 
iss door deze verschuiving van belang geworden. *Exclusief recht' lijkt voor 
zichzelff te spreken. Het betreft een situatie waarin een bepaald recht wordt 
toegekendd aan een marktspeler met uitsluiting van andere spelers. *Bijzonder 
recht'' is een lastiger begrip. Het Hof heeft bepaald dat in een richtlijn het begrip 
bijzonderr recht nader gespecificeerd moet worden, zodat duidelijk is op welke 
rechtenn de Commissie de voorschriften van de richtlijn van toepassing acht.19 

Dee definitie van *bijzonder recht' is ten behoeve van de richtlijnen ter 
liberaliseringg van de teleconimunicatiemarkten door de Commissie geïntro
duceerdd met de zogenaamde Satellietrichtlijn van 1994.20 

1 66 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 {Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
12233 en HvJEG 17 november 1992, gevoegde zaken C-271/90, C-281/90 en C-
289/900 [Spanje, België en Italië vs. Commissie), Jur. 1992, p. 1-5833. 

1 77 Zie Dommering e.a. 1999, p. 130 e.v. voor een bespreking - met het oog op de 
telecommunicatiemarktt - van artikel 86 EG {ex artikel 90) en de jurisprudentie inzake 
datt artikel. 

1 88 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging 
opp de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10. 

1 99 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
1223. . 

2 00 Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEGG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satelliet-
communicatie,, PbEG 1994 L 268/15. De uitspraak in de British Telecom zaak heeft 
meerr helderheid verschaft ten aanzien van de uitleg van het begrip 'bijzonder recht' 
voorr het de ONP-kader {HvJEG 12 december 1996, zaak C-302/94, Jur. 1996, p. I-
6417).. In de Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de 
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Watt betreft de verhouding tussen de harmoniserende richtlijnen van de Raad en 
dee liberaliserende richtlijnen van de Commissie kan worden opgemerkt dat op 
hett gebied van de (mobiele-)telecommunicatiediensten de Commissie het 
voortouww heeft genomen. Pas nadat de Commissie door haar activiteiten 
nagenoegnagenoeg volledige liberalisatie had bereikt, heeft de Raad de harmoniserende 
Vergunningenrichtlijnn uitgevaardigd. Hiermee zijn de bepalingen uit de 
Cornmissierichtlijnenn niet overbodig geworden. Voor zover additionele 
verplichtingenn en verplichtingen ten aanzien van zaken die in de Vergunningen
richtlijnrichtlijn ongeregeld blijven, blijven de liberaliserende richtlijnen van kracht. 
Bovendienn zullen de harmoniserende maatregelen moeten worden geïnter
preteerdd in overeenstemming met de liberaliserende voorschriften.21 

Naastt haar regelgevende taak houdt de Commissie zich bezig met de 
zaaksgewijzee bewaking van de Verdragsregels. Inbreuken door Lidstaten op hun 
verplichtingenn onder het EG-Verdrag - waaronder ook de verplichtingen 
voortvloeiendd uit de bovengenoemde richtlijnen - worden aangepakt op basis 
vann artikel 226 (ex artikel 169). Indien Lidstaten hun bevoegdheden krachtens 
hett EG-Verdrag naar het oordeel van de Commissie niet nakomen, kan de 
Commissiee een advies uitbrengen. Indien dit advies niet tijdig is opgevolgd, kan 
dee Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie. 

Daarnaastt biedt artikel 86 lid 3 de mogelijkheid in te grijpen door middel van 
beschikkingen.. Met name van belang zijn in dit verband de verplichtingen die 
voortvloeienn uit artikel 82 (ex artikel 86) in samenhang met artikel 86. Artikel 82 
richtt zich tot de ondernemingen en verbiedt het maken van misbruik van een 
machtpositie.. De Lidstaten hebben niet de vrijheid te handelen in strijd met 
dezee artikelen en zodoende hun werking te frustreren. Dit vloeit voort uit het 
beginsell van Gemeenschapstrouw.22 De implicaties hiervan op het gebied van 

toepassingg van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen, PbEG 1992 L 165/27 
CONP-huurlijnenrichtlijn'),, waar de zaak over handelde, werden bijzondere rechten 
anderss gedefinieerd dan in het Dienstenrichtlijnkader zoals vastgesteld door de 
Satellietrichtlijn.. Desalniettemin kwam het Hof in de uitwerking van de betekenis 
hiervann uit op een min of meer eensluidende definitie, zonder direct te verwijzen naar 
hett Dienstenrichtlijnencomplex. Bijzondere rechten worden volgens het Hof in ieder 
gevall gecreëerd indien de toewijzing van het betreffende recht is geschied aan de 
handd van criteria die niet objectief, proportioneel dan wel non-discriminatoir zijn 
geweestt en de kansen van andere ondernemingen daardoor worden beperkt (merkelijk 
negatieff worden beïnvloed). 
Geuss & Hocepied 1997, p. 81. 
Artikell 10 EG (ex artikel 5). 
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mobielee telecommunicatie worden aan de hand van twee casus besproken in 
paragraaff 6.5. 

6.2.44 Bevoegdheden spectrumbeleid 

Inn het EG-Verdrag noch in het EU-Verdrag zijn bevoegdheden vermeld die 
directt betrekking hebben op het spectrumbeleid Bij het ontbreken van 
explicietee bevoegdheden op dit terrein dient het optreden van de EG een extra 
dimensiee te bieden die door individueel, nationaal optreden niet kan worden 
bereikt.. Dit is het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel.23 Het beginsel houdt in 
datt het optreden van de Gemeenschap pas dan op zijn plaats is indien: a) de 
Lidstatenn op eigen kracht het beoogde doel niet voldoende kunnen bereiken in 
hett kader van hun nationaal grondwettelijk stelsel en b) derhalve beter door de 
Gemeenschapp kan worden verwezenlijkt.24 Richtsnoer daarbij is onder meer dat 
hett communautair optreden vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke 
voordelenn oplevert ten opzichte van nationaal optreden. Daarbij mag het 
optredenn van de Gemeenschap niet verder gaan dan nodig om het beoogde doel 
tee verwezenlijken.25 

Hett spectrumbeleid bevat zeker mogelijkheden tot communautair optreden 
waarbijj een toegevoegde waarde kan worden behaald. Hierbij kan worden 
gedachtt aan gemeenschappelijke allocatieafspraken die de basis vormen voor 
interoperabiliteitt van draadloze telecomdiensten. Ook het toekennen van 
spectrumvergunningenn voor pan-Europees spectrum- (en satelliet-)gebruik lijkt 
eenn onmiskenbare toegevoegde waarde te kunnen opleveren. Op dit laatste 
wordtt teruggekomen in paragraaf 6.6. 

Watt betreft de gemeenschappelijke allocatieafspraken - zowel binnen Europa 
alss voor de standpuntbepaling ten behoeve van het nU-overleg - heeft de EU 
dee beslissing genomen dit vooraleerst niet zelf ter hand te nemen. In 1990 heeft 
dee Raad van Ministers de doelstelling geformuleerd om tot uitbreiding van de 
Europesee samenwerking inzake radiofrequenties te komen waarbij gestreefd 
wordtt naar een sterkere frequentiecoördinatie binnen de CEPT (Conférence 

2 33 Artikel 5 EG (ex artikel 3B>. 
2 44 Artikel 5 Protocol betreffende de toepassing van het subsidia riteits- en het 

evenredigheidsbeginsell - gehecht aan het EG-Verdrag. Zie voor een bespreking van de 
plaatss van het subsidiariteitsbeginsel in het EG-recht Barents 1999, p. 302 e.v. 

2 55 Dit is het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, artikel 5 derde alinea EG (ex 
artikell 3B). 
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Européennee des administrations des Postes et des Telecommunications ofwel 
dee European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).26 

Aanvankelijkk zijn ter bekrachtiging van de CEPT-afspraken enkele richtlijnen 
uitgevaardigd,, maar tegenwoordig vertrouwt de EU vooralsnog op het CEPT-
mechanisme.. Mede in dat kader is in 1991 de Europese Radiocommunication 
Organizationn (ERO) opgericht - zie hieronder. In november 1992 heeft de Raad 
hett belang van dit kader benadrukt en heeft zij de Commissie uitgenodigd het 
CEPT-mechanismee te zien als de primary method in deze.27 De Commissie heeft 
daaropp in 1993 een Bekendmaking opgesteld waarin een voorstel voor een 
Raadbeslissingg is vervat.28 De poging van de Commissie om door middel van 
hett voorgestelde Raadbesluit haar taken en bevoegdheden inzake het spectrum-
beleidd te versterken of althans formeel vast te leggen is echter niet geaccepteerd 
doorr de Raad. Het voorstel van de Commissie voor de Raadsbeslissing is nooit 
aangenomen. . 

Dee Raad heeft wel het spertrurngebruik in de vorm van elektromagnetische 
storingg gereguleerd - door middel van de EMC-richtlijn.29 Elektromagnetische 
storingg is eigenlijk onbedoeld gebruik van het spectrum als neveneffect van het 
gebruikk van elektronische apparatuur. De regeling van Elektromagnetische 
Compatibiliteitt (EMC) is niet van toepassing op storingen voortkomend uit 
gewenstee signalen, doch slechts op storingen voortkomend uit ongewenste 
signalen.. Dit volgt uit de conclusie van een discussie op Europees niveau zoals 
neergelegdd in de officiële 'guidelines' over de toepassing van de EMC-richtlijn.30 

Inn de richtlijn voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur, de 

Resolutiee van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de uitbreiding van de Europese 
samenwerkingg inzake radiofrequenties, inzonderheid met betrekking tot diensten met 
eenn Paneuropese dimensie, PbEG 1990 C 166/4. 
Resolutiee van de Raad van 19 november 1992 betreffende de toepassing in de 
Gemeenschapp van de besluiten van het Europees Comité voor Radiocommunicatie, 
PbEGPbEG 1992 C 318/1 . 
Voorstell voor een beschikking van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging door de 
Lid-Statenn van maatregelen op het gebied van radiofrequenties, COM(93) 382 def., 
PbEGPbEG 1993 C 266/11. 
Richtlijnn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassingg van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische com-
patibiliteit,, PbEG 1989 L 139/19, zoals gewijzigd door Richtlijn 92/31/EEG van de 
Raadd van 28 april 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/336/EEG betreffende de onder-
lingee aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake electromagnetische 
compatibiliteit,, PbEG 1992 L 126/11. 
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 6, p. 2 en p. 17-18. 
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RTE-richtlijnn wordt overigens het op de markt brengen van radioapparatuur, die 
voldoett aan een aantal, nader omschreven, essentiële eisen, geheel vrijgegeven.31 

Vann belang voor het toekomstig beleid is het Groenboek Spectrumbeleid, 
verschenenn in december 1998.32 In plaats van een gedetailleerd actieplan te 
bieden,, nodigt het stuk voornamelijk uit tot discussie over onder andere het 
huidigee institutionele kader voor spectrumcoördinatie, de gewenste mate van 
harmonisatiee van allocatie, de mogelijke wijzen van toewijzing van ver
gunningen,, en de strategische planning van het spectrumgebruik. 

Belangrijkee invloed op het nationale spectrumbeleid wordt (indirect) uitgeoefend 
viaa het Europese telecommunicatiebeleid. Ter vaststelling en uitvoering van dit 
beleidd heeft de EG haar algemene bevoegdheden ingezet.33 De door het 
subsidiariteitsbeginsell vereiste extra dimensie of toegevoegde waarde lijkt op het 
gebiedd van grensoverschrijdende telecommunicatiediensten zeker aanwezig. De 
voornaamstee instrumenten in dit kader zijn de reeds vermelde richtlijnen van 
zowell Raad als Commissie. Pas in het Verdrag van Maastricht zijn enkele 
bevoegdhedenn van de EG expliciet vastgelegd en wel ten aanzien van de trans-
Europesee netwerken.34 De bedoeling is dat de EU actie onderneemt (waaronder 
financiëlee steun) ter bevordering van de interconnectie, interoperabiliteit en 
toegangg tot dergelijke netwerken.35 Vooral ISDN is hierin een aandachtspunt 
vann de Commissie.36 Concreet zijn er op dit moment nog geen beleids-

3 11 Richtlijn 99/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffendee radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenningg van hun conformiteit, PbEG 1999 L 91/10. 

3 22 Groenboek over het radiospectrumbeleid in samenhang met verschillende beleids-
terreinenn van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en 
O&O,, COM(98) 596 def., 9 december 1998. 

3 33 Artikel 308 EG (ex artikel 235). 
3 44 Titel XII transeuropese netwerken, artikelen 154-156 EG (ex artikelen 129B-D). 
3 55 Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad van 18 september 1995 tot vaststelling 

vann de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap 
opp het gebied van transeuropese netwerken, PbEG 1995 L 228/1. Beschikking 
97/1336/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende 
eenn geheel van richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken, PbEG 
19977 L 183/12. 

3 66 Beschikking 95/2717/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 9 november 
19955 betreffende een reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van Euro-ISDN (Digitaal 
netwerkk voor geïntegreerde diensten) als transeuropees netwerk, PbEG 1995 L 
282/16. . 
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consequentiess voor op spectrumgebruik gebaseerde telecommunicatiesystemen 
off -diensten.37 

6.33 De EU en ander e instantie s en verdrage n 

Inn het EU-Verdrag wordt bepaald: "De Lid-Staten coördineren hun optreden in 
internationalee organisaties en op internationale conferenties. Zij verdedigen in 
dezee fora de gemeenschappelijke standpunten."38 In de volgende subparagrafen 
wordtt de coördinatie en standpuntbepaling behandeld van de EU-lidstaten op 
hett terrein van spectrummanagement, dan wel op de van belang zijnde terreinen 
vann telecommunicatie. 

Besprokenn wordt in hoeverre het EU beleid invloed heeft op en gestuurd wordt 
doorr afspraken binnen andere internationale samenwerkingsverbanden.39 Aan 
dee orde komen de World Trade Organization (WTO), de International Tele
communicationss Union (I'I'U), de Conférence Européenne des administrations 
dess Postes et des Telecommunications/ European Conference of Postal and 
Telecommunicationss Administrations (CEPT) en het European Tele
communicationss Standards Institute (ETSI). De activiteiten van Europese 
standaardisatieorganisatiess CEN/CENELEC kunnen overigens vanuit andere 
beleidsterreinenn dan telecommunicatie eveneens consequenties hebben voor het 
spectrumgebruik.. Deze instanties blijven echter onbesproken. 

6.3.11 EUenWTO 

Dee Europese Commissie onderhandelt in het World Trade Organization overleg 
namenss de EU-lidstaten, voor zover haar bevoegdheden dit toestaan.40 Naast de 
EGG zijn de EU-lidstaten zelf lid van de WTO. 

Overr de competentie van de EG om in het kader van de WTO te 
onderhandelenn over dienstentoezeggingen heeft het Hof een verduidelijking 

Well is er een Resolutie van de Raad van 19 juli 1999 inzake de rol van Europa bij de 
ontwikkelingg van een nieuwe generatie van satellietnavigatiediensten - Galileo -
Ontwerpfase,, PbEG 1999 C 221/1. 
Artikell 19 EU (ex artikel J.9). 
Delenn van de navolgende paragrafen zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, 
p.. 206-212, 244-246, 268-274. 
Dee bevoegdheid te onderhandelen voor de Lidstaten t.b.v. de GATS is deels gebaseerd 
opp artikel 133 EG (ex artikel 113). 
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gegeven.411 In het WTO-kader worden vier typen grensoverschrijdende handel 
onderscheiden:: crossborder supply y oonsumptkn ahoady ammonal presenoe en presence of 
naturalnatural persons,42 Slechts voor het eerste type ziet het Hof geen bijzondere reden 
dezee niet onder het begrip gemeenschappelijke handelspolitiek te brengen in het 
kaderr van artikel 133 EG (ex artikel 113) over de competentie ten aanzien van 
dee gemeenschappelijke handelspolitiek De overige typen handel hebben meer 
vann doen met het verkeer van (rechts)personen. Deze materie behoort volgens 
hett Hof niet tot het terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek.43 Met 
betrekkingg tot artikel 95 EG (ex artikel 100A) stelt het Hof dat voor zover de 
bevoegdheidd tot harmonisatie is uitgeoefend dit de vrijheid van Lidstaten om 
mett derde landen te onderhandelen beperkt of zelfs ontneemt.44 De bevoegd
heidd tot sluiting van het GATS berust uiteindelijk bij de Gemeenschap en de 
Lidstatenn gezamenlijk.45 Tegen deze achtergrond is met het Verdrag van 
Amsterdamm een vijfde lid aan artikel 133 EG (ex artikel 113) toegevoegd. De 
Raadd kan nu besluiten met eenparigheid van stemmen de toepassing van artikel 
1333 EG uit te breiden tot onderhandelingen en overeenkomsten betreffende 
diensten.46 6 

Dee overeengekomen toezeggingen over toegang tot de telecommunicatie
marktenn zijn voor de EG-landen als geheel opgenomen in een zogenaamd 
Schedulee of Commitments. De gevolgen van deze verplichtingen voor het 
nationaall spectrumbeleid van de EU-lidstaten zullen in het kader van Dispute 
Settlementt Procedures binnen de WTO aan het licht moeten komen.47 

Vooralsnogg ontbreken directe verplichtingen te dien aanzien (zie ook paragraaf 
5.6). . 

6.3.22 EU en ITU 

Inn het voorgaande hoofdstuk is de ITU reeds uitgebreid besproken. Hier wordt 
slechtss kort de relatie tussen de EU, de EU-lidstaten en de ITU aangegeven. De 
vertegenwoordigingg van de EU-lidstaten binnen de ITU geschiedt niet via 
directee vertegenwoordiging door de EU of de EG.48 Wel heeft de Gemeenschap 

HvJEGG Advies 1/94 van 15 november 1994, Jur. 1994 I-5267 (op grond van artikel 
2288 lid 6 EG-Verdrag - nu artikel 300 EG). 
Artikell 1, lid 2 GATS. 
Puntt 41-47 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Puntt 88 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Puntt 97 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Ziee ook Barents 1999, p. 168 e.v. 
Ziee ook Steenbergen 1998, p. 113. 
Dee ITU noemt in artikel 2 Constitutie alleen State als verdragsluitende entiteit. 
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(exclusieve)) onderhandelingsbevoegdheid ten aanzien van zaken die door de 
richtlijnenn over GSM, ERMES en DECT reeds in de competentiesfeer van de 
Gemeenschapp liggen.49 Daarnaast dienen de EU-lidstaten bij acceptatie van 
afsprakenn hun ondertekening te doen vergezellen van een verklaring dat de 
nalevingg van de afspraken geschiedt in overeenstemming met hun ver
plichtingenn onder het EG-Verdrag.50 De Europese Gemeenschap heeft verder 
alleenn de status van observer binnen de ITU. In het kader van het CEPT-overleg 
-- zie hieronder - worden door de EU-lidstaten ten behoeve van de ITU 
radioconferentiess wel gemeenschappelijke standpunten opgesteld, de European 
Commonn Proposals. Aan deze standpunten dienen de Lidstaten in principe vast 
tee houden. 

Terr illustratie van de effectiviteit van deze aanpak kan worden opgemerkt dat in 
19922 de EG-lidstaten op deze manier binnen het ITU-overleg voor het eerst een 
effectieff machtsblok hebben gecreëerd tegenover de nog altijd aanzienlijke 
invloedd van de Verenigde Staten. De voorkeuren van de EU verschilden op 
enkelee punten van die van de Verenigde Staten. Europa zag op bepaalde 
frequentiebandenn liever meer ruimte voor landmobiele systemen terwijl de 
Verenigdee Staten opteerden voor satellietsystemen. Zowel industriële belangen 
alss praktische uitvoering in het dichtbevolkte Europa en de meer verspreid 
bevolktee Verenigde Staten spelen een rol bij de vorming van dergelijke 
standpunten.51 1 

6.3.33 EU en CEPT 

Dee CEPT is in 1959 opgericht als een samenwerkingsverband van de Europese 
PTT's.. De CEPT beslaat op dit moment meer dan 40 Europese landen, 
waaronderr de lidstaten van de Europese Unie. De CEPT is een Europees 
samenwerkingsverbandd waarin meer landen dan alleen de EG-lidstaten 
vertegenwoordigdd zijn. Dit vergemakkelijkt de indeling en coördinatie van 
grensoverschrijdendd frequentiegebruik. De gewenste coördinatie moet pan-
Europesee telecommunicatie mogelijk maken, zoals reeds is geschied door 
middell van het vrijmaken van specttumruimte voor onder meer GSM. 

Puntt 1 en 2 Council Conclusion on the procedures to be followed at the World 
Administrativee Radio Conference (WARC 1992), 3 februari 1992, bekrachtigd door de 
Worldd Radiotelecommunication Conference - Council Conclusions of 22 September 
1997. . 
Puntt 6 Council Conclusion on the procedures to be followed at the World 
Administrativee Radio Conference (WARC 1992} 3 februari 1992. 
Sungg 1992, p. 6 3 1 . 
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Binnenn de CEPT wordt samengewerkt tussen de nationale telecommunicatie-
administratiess (NTAs, voor Nederland het Directoraat-Generaal Tele
communicatiee en Post, DGTP, van het ministerie van V&W). Daarnaast is 
inbrengg mogelijk van de (grote) telecommunicatienetwerkbeheerders, ge
bruikersorganisaties),, de industrie en wetenschappelijke instellingen. De 
bovenstaandee figuur geeft de verhoudingen weer tussen de CEPT, EU, ITU en 
dee verschillende onderdelen en bijbehorende organisaties. 

433 European NTAS 

members s 

ETO O 

ERC C 

EFTA A 
Secretariat t 

ECTRAA ft 

.observer r EUTELSAT T 
EBU U 
ESA A 

ECTEL L 
etc. . 

European n 
Common n 
Proposals s 

T T ff  t t T 
projectt teams 

Figuurr 6.1 Institutionele structuur52 

Binnenn de CEPT vindt frequentiecoördinatie en -harmonisatie plaats door het 
Europeann Radio Committee (ERC). In het ERC hebben de instanties zitting die 
verantwoordelijkk zijn voor de nationale rao^ospectrurnregelgeving in de 
respectievelijkee CEPT-landen. Het ERC heeft de Europese Commissie in haar -

52 2 Bron:: NERA/Smith System Engineering/KPMG, 'Approaches to the allocation and 
assignmentt of the radio spectrum resource' (Final report for DG XIII), London 1997, p. 
vi.. ETO: European Telecommunications Office; ECTRA: European Committee for 
Telecommunicationss Regulatory Affairs; EBU: European Broadcasting Union; ESA: 
Europeann Space Agency; ECTEL: the representative body of the European Telecom 
Equipmentt and Systems Industry and the Professional Electronics Industry; RR: Radio 
Regulatoryy Working Group; FM: Frequency Management Working Group; SE: 
Spectrumm Engeneering Working Group; CPG: Conference Prepatory Group. 
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inn 1992 herziene - Rules of Procedure de status van Counsellor toegekend, 
hetgeenn betekent dat de Commissie spreekrecht heeft in het ERC vergaderingen 
enn experts kan voorstellen voor participatie in projectteams.53 In deze 
vernieuwdee Rules of Procedure is ook het instrument van de ERC Decision 
opgenomen.544 Dit instrument biedt de mogelijkheid de CEPT-leden 
verdergaandd te binden dan voorheen de ERC Recommendation. Binnen twee 
maandenn na aanname van een Decision door het ERC dienen de Lidstaten 
schriftelijkk te kennen te hebben gegeven dat zij zich aan een dergelijke beslissing 
binden.. Een lijst met de betreffende Lidstaten wordt tegelijk met de beslissing 
bekendgemaakt.555 Het mechanisme laat de Lidstaten desalniettemin aanzienlijke 
vrijheidd toe in de acceptatie en implementatie van afspraken ten behoeve van 
pan-Europesee diensten. 

Dee ERC verricht haar taken via Working Groups' en de ERO. De European 
Radiocomrnunicationss Office (ERO) is een nieuw orgaan, gecreëerd in 1991. De 
EROO is heeft onder andere als taak een Europese Frequentie Allocatie Tabel te 
ontwerpen.. Het streven is de tabel met de daarin opgenomen European 
Commonn Allocations voor het jaar 2008 te hebben geïmplementeerd. De tabel 
wordtt ontwikkeld op basis van een inventarisatie van het Europese spectrum 
gebruik,, de Detailed Spectrum hwesógaüan (DSI).56 De eerste fase van de DSI is 
voltooidd in 1993, de tweede fase in 1995. De uiteindelijke waarde en status van 
dee tabel moeten nog blijken. Naast het opstellen van de Allocatie Tabel heeft de 
EROO onder andere tot doel het ontwikkelen van lange termijn visies ten aanzien 
vann het Europees spectiumgebruik en het coördineren en begeleiden van 
onderzoekk op het gebied van radiocommunicatie. 

Inn 1994 heeft de Europese Commissie op verzoek van de Raad een 
Memorandumm of Understanding en een Framework Contract met de 
ERC/EROO getekend.57 Hiermee zijn de verhoudingen tussen de EC en de 
CEPTT -organen geformaliseerd. De EU kan Work Requirements opdragen aan 
dee ERC/ERO, (mede-)gefinancierd door de EU- Hiermee heeft de EU invloed 
opp de ontwikkeling van 'appropriate ERC Decisions' ten behoeve van de 

Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def., p. 7. 
Europeann Radiocomrnunications Office, 'Results of the detailed spectrum investigation 
phasee II: 29.7-960 MHz and Call for Comments', Kopenhagen 1995, p. 35. 
Elektronischh beschikbaar op <http://www.ero.dk/> en tevens opvraagbaar bij de 
ERO. . 
Gavann 1996, p. 312. 
Europeann Radiocomrnunications Office, 'Results of the detailed spectrum investigation 
phasee II: 29.7-960 MHz and Call for Comments', Kopenhagen 1995, p. 40. 
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totstandbrengingg van Gemeenschapswijde trans-Europese systemen en 
diensten.588 Recentelijk zijn daarnaast door middel van mandaten aan de 
CEPT/ERCC en CEPT/ECTRA de S-PCS- en UMTS-ontwikkelingen aan
gestuurd.59 9 

Dee gemeenschappelijke standpunten voor de Radioconferenties van de ITU (de 
WRCs)) worden voorbereid door de Conference Prepatory Group (CPG). De 
Europeann Common Proposals (ECPs) geven houvast in het onderhandelings
process binnen de ITU. Indien een bepaald standpunt niet wordt onderschreven 
doorr een Lidstaat van de CEPT heeft deze Lidstaat zich in principe van 
oppositiee te onthouden.60 Zoals hierboven is opgemerkt heeft deze aanpak 
binnenn de ITU duidelijk succes. 

6.3.44 EU en ETSI 

Hett European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is in 1988 door 
dee CEPT opgericht. Dit geschiedde naar aanleiding van aanbevelingen in het 
Groenboekk Telecommunicatie van 1987.61 De Europese Commissie heeft daarin 
dee wenselijkheid aangegeven van een apart Europees standaardisatie-instituut 
voorr telecommunicatie. Met een dergelijk instituut werd beoogd de 
standaardisatieactiviteitenn open te stellen voor participatie van alle mogelijke 
marktpartijen,, in plaats van slechts de indertijd binnen de CEPT 
vertegenwoordigdee nationale PPT's. Alle standaardisatieactiviteiten van de 
CEPTT op het gebied van de telecommunicatie zijn door ETSI overgenomen. 
Omm te verzekeren dat spectrumreserveringen binnen de ERC en standaarden 
vann de ETSI op elkaar zijn afgestemd, is in 1993 een Memorandum of 

Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def., p. 3. 
Beschikkingg 97/71 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 1997 
betreffendee een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke satelliet-
communicatiedienstenn in de Europese Gemeenschap, PbEG 1997 L 105/4. Be-
schikkingg 99/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 
betreffendee de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele draadloze 
communicatiesystemenn (UMTS) in de Gemeenschap, PbEG 1999 L 17/1. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def. 
Groenboekk over de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt voor tele-
communicatiedienstenn en -apparatuur, COM(87) 290 def., 26 november 1990. 
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Understandingg opgesteld door beide instanties.62 Vertegenwoordigers van de 
Europesee Commissie hebben binnen ETSI de status van Counsellor.63 

Dee door de ETSI opgestelde nonnen zijn in verschillende categorieën onder te 
brengen.. De Technical Specification, TS, kan eenvoudig worden vastgesteld door 
eenn technical body. De ETSI Standard, ES, is vervolgens de minst verplichtende 
formuleringg van een standaard en wordt door middel van stemming door 
nationalee delegaties aangenomen. De European Standard of Europaische Norm, EN 
moett voldoen aan zwaardere goedkeuringseisen, namelijk individuele stemming 
doorr alle (volledige) leden. Het is niet toegestaan strijdige normen te 
implementerenn en de nationale standaardisatie organisaties (NSOs) dienen de 
standaardd te publiceren en op termijn alle conflicterende standaarden in te 
trekken.644 Ten slotte is er de Harmonized Standard, een European Standard 
waarvoorr bij mandaat door de Europese Commissie aan de ETSI een opdracht 
tott nadere uitwerking is gegeven.65 Een dergelijke standaard wordt gepubliceerd 
inn het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In alle stemprocedures 
wordenn de voorstellen door de leden vastgesteld met een meerderheid van 71% 
vann de stemmen.66 De EU-lidstaten kunnen overigens in een aparte stemming 
eenn European Standard aannemen, ook al wordt deze niet ondersteund door het 
benodigdee aantal stemmen van de CEPT-leden.67 

ETSII heeft in de praktijk onder andere de standaarden voor het succesvolle 
GSM-systeemm vastgesteld. Het vaststellen van de opvolger van GSM, de 
standaardd voor het Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), een 
mogelijkerwijss wereldwijde standaard voor de derde generatie telefonie, was een 
uitdaging.. De GSM-standaard is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard. 
Hierdoorr hebben ook allerlei andere spelers over de wereld een belang gekregen 

Memorandumm of Understanding between the European Radiotelecommunications 
Committeee (ERC) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
Technicall Assembly, 16 december 1993. 
Artikell 1.5 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm>. 
Artikelenn 13.3 en 13.7 Rules of Procedure of the European Telecommunications 
Standardss Institute. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm > . 
Ditt in het kader van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende 
eenn informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PbEG 
19833 L 109/8. 
Artikell 11 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. < http://www.etsi.org/directives/Directives.htm > . 
Artikell 13.5 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm>. De stemming geschiedt 
volgenss de procedure van artikel 205 EG (ex artikel 148). 
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bijj het bepalen van een op GSM gebaseerde opvolger. Uiteindelijk is op 29 
januarii 1998 overeenkomst bereikt over de technische basis van een van de 
Europesee standaarden benodigd voor UMTS. Overigens is acceptatie binnen de 
ETSII nog geen garantie voor acceptatie binnen de ITU. Deze standaardisatie-
activiteitenn staan in principe los van elkaar. 

6.44 Activiteite n 

Inn de onderstaande subparagrafen wordt een korte schets gegeven van de 
voornaamstee terreinen waarop de Europese Unie activiteiten heeft ontplooid die 
vann invloed zijn op het nationaal spectrumbeleid.68 Achtereenvolgens komen 
aann de orde de liberalisatie van de telecommunicatiemarkten (noodzakelijkerwijs 
inn kort bestek), het streven naar pan-Europese telecommunicatiesystemen, de 
activiteitenn ten aanzien van de satellietmarkten en ten slotte het beleid ten 
aanzienn van de verlening van telecomniunicatievergunningen. 

6.4.11 Liberalisatie telecommunicatiemarkten 

Hett Groenboek Telecommunicatie zag het licht in 1987.69 Dit Groenboek heeft 
dee basis gelegd voor het openbreken van de telecornmunicatiemarkten door 
middell van harmoniserende en liberaliserende richtlijnen. De liberalisering van 
dee telecommunicatiedienstenmarkten is aangepakt door middel van arukel-86-
richtlijnenrichtlijnen van de Commissie. Het geheel van richtlijnen is zo opgebouwd dat de 
toepassingg van de eerste richtlijn steeds verder is uitgebreid en aangepast door 
opvolgende,, amenderende richtlijnen. 

Dee basisrichtlijn is de Dienstenrichtlijn uit 1990.70 Deze richtlijn liberaliseerde 
dee deelmarkten waarop de richtlijn betrekking had door opheffing van de 
exclusievee en bijzondere rechten. Daarnaast verplichtte de Dienstenrichtlijn tot 
eenn strikte scheiding van commerciële en regelgevende activiteiten, hetgeen een 
verplichtingg is die nog steeds van kracht is.71 De richtlijn liberaliseerde in eerste 
instantiee slechts een klein deel van de telecommunicatiemarkt. Openbare 
spraaktelefoniee werd van de werking van de richtlijn uitgezonderd. De richtlijn 

Delenn van deze paragraaf zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 173-
180. . 
Groenboekk over de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt voor tele-
communicatiedienstenn en -apparatuur, COM(87) 290 def., 26 november 1990. 
Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging 
opp de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10. 
Artikell 7 en overweging 29 Dienstenrichtlijn. 
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wass verder niet van toepassing op de telexdienst, de mobiele radiotelefonie, de 
semafoonn en satellietdiensten72 

Dee eerste amendering van de Dienstenrichtlijn die hier van belang is, is 
bewerkstelligdd door de zogenaamde Satellietrichtlijn, door de Commissie 
aangenomenn in 1994.73 Deze richtlijn verwijderde de exceptie van satelliet
dienstenn uit de Dienstenrichtlijn. Dit maakte dat ook op de markten voor 
satellietdienstenn de afschaffing van bijzondere en exclusieve rechten een 
verplichtingg werd De richtlijn introduceerde tevens een definitie van bijzondere 
rechtenn - zoals vereist door het Hof van Justitie EG.74 De kern van deze 
definitiee is dat het bestaan van een bijzonder recht nauw samenhangt met het 
feitt dat de criteria waaronder de rechten zijn verkregen niet objectief, 
proportioneell en non-discriminatoir zijn geweest. Deze definitie werd door de 
amenderingg via de Satellietrichtlijn van toepassing op alle terreinen waarop de 
Dienstenrichtlijnn betrekking had. 

Dee volgende exceptie uit de Dienstenrichtlijn die sneuvelde, was die ten aanzien 
vann mobiele telecommunicatie. In april 1994 verscheen het Groenboek Mobiele 
enn Persoonlijke Telecommunicatiediensten.75 In 1996 is daarop een richtlijn 
aangenomenn waarmee de Dienstenrichtlijn mede van toepassing werd op 
mobielee communicatie.76 Ingevolge deze Richtlijn Mobiele Communicatie 
diendenn bijzondere en exclusieve rechten op dit terrein te worden afgeschaft. In 
dee praktijk was de mobiele-telecommunicatiemarkt reeds in enige mate 
opengebroken.. De GSM-richtlijn77 dateert van 1987 (zie hieronder). De 
Richtlijnn Mobiele Communicatie behelsde in aansluiting hierop de verplichting 

Artikell 1 lid 2 (oorspronkelijke) Dienstenrichtlijn. 
Richtlijnn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEGG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satelliet-
communicatie,, PbEG 1994 L 268/15. 
Ziee pagina 165. 
Groenboekk inzake een gemeenschappelijke benadering op het gebied van mobiele en 
persoonlijkee communicatie in de Europese Unie, COM(94) 145 def., 27 april 1994. 
Richtlijnn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEGG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie, PbEG 1996 L 
20/59. . 
Richtlijnn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een ge-
coördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, 
PbEGPbEG 1987 L 196/85. 
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DCSS 1800 vergunningen te verlenen.78 Dit betekende dat op de markt voor 
mobielee infrastructuur reeds meerdere spelers waren toegelaten. 

Dee Full Gampeüóan Richtlijn, ofwel de Richtlijn Volledige Mededinging, uit 1996 
-- het sluitstuk van het liberaUseringsrichtlijnencomplex - sommeert de Lidstaten 
inn aansluiting op de definitie van bijzondere rechten uit de Satellietrichtlijn alle 
maatregelenn in te trekken waarbij uitsluitende rechten worden verleend dan wel 
bijzonderee rechten die het aantal concurrenten op de markt beperken tot twee 
off meer, anders dan op grond van objectieve, evenredige en met-discrimi
nerendee criteria (ongerechtvaardigde beperking van de concurrentie) of 
bijzonderee rechten die anders dan op grond van objectieve, evenredige en niet-
discriminerendee criteria verscheidene concurrerende ondernemingen aanwijzen 
(ongerechtvaardigdee selectie).79 

6 . 4 . 22 Pan-Europese te lecommun ica t iesys temen 

Opp het gebied van mobiele telecommunicatie heeft de EU naast de hiervoor 
beschrevenn liberaliseringsactiviteiten, de nodige harmoniserende maatregelen 
genomen.. Deze maatregelen zijn ingegeven door de wens de ontwikkeling van 
pan-Europesee mobiele telecommunicatie te stimuleren, in samenhang met de 
noodzaakk daarvoor het Europees spectrumgebruik te coördineren teneinde 
interoperabiliteitt te waarborgen.80 

Dee coördinatie van het spectrumgebruik is tot op heden geregeld door drie 
richtlijnen.richtlijnen. Zowel voor GSM, ERMES als DECT is het spectrumgebruik door 

"Voorr zover frequenties beschikbaar zijn, moeten de Lid-Staten volgens open, niet-
discriminerendee en doorzichtige procedures vergunningen verlenen." Artikel 3 Richtlijn 
96/2/EGG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEGG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie, PbEG 1996 L 
20/59. . 
Artikell 2 Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van 
Richtlijnn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de 
marktenn voor telecommunicatie, PbEG 1996 L 74/13. 
Aanbevelingg 84/549/EEG van de Raad van 12 november 1984 inzake de 
tenuitvoerleggingg van de harmonisatie op telecommunicatiegebied, PbEG 1984 L 
298/49.. Aanbeveling 87/371/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de 
gecoördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap, PbEG 1987 L 196/81. Aanbeveling 
90/543/EEGG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake de gecoördineerde invoering in 
dee Gemeenschap van een paneuropese openbare semafoondienst te land, PbEG 1990 
LL 310/23. 
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middell van deze richtlijnen geharmoniseerd.81 De Raadsrichtlijn voor GSM 
verplichtt de Lidstaten het voor deze dienst benodigde spectrum vrij te maken 
voorr 1 januari 1991. In de overwegingen van deze richtlijn wordt daarbij 
verwezenn naar de CEPT aanbeveling dienaangaande. Een verplichting 
vergunningenn voor dit systeem uit te geven, laat staan een aanduiding van het 
(iiiinimum)) aantal vergunningen is niet opgenomen.82 Indien een Lidstaat geheel 
afziett van vergunningverlening belemmert dit echter de Pan-Europese 
dienstverleningg hetgeen strijd kan opleveren met de verdragsverplichtingen.83 

Voorr ERMES en DECT zijn de richtlijnen opgesteld volgens hetzelfde 
stramien.. Ten aanzien van het spectrumgebruik voor deze diensten steunden de 
Richtlijnenn wederom op harmoniserende CEPT aanbevelingen.84 

Naa 1991 zijn geen richtlijnen op spectrumgebied meer uitgevaardigd. Voor het 
harmoniserenn van Europees spectrumgebruik is op dit moment de ERC-
beslissingg het belangrijkste instrument.85 Harmoniserende ERC Decisions voor 
Digitall Short Range Radio (DSRR), het Terrestrial Flight Telecommunications 
Systemm (l'h'l'S) en Road Transport Telematics systems (RTT) zijn in 1992 en 
19933 door de ERC aangenomen.86 Later zijn DCS 1800, het TETRA systeem, 

Respectievelijk:: Richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor 
eenn gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, 
PbEGPbEG 1987 L 196/85, Richtlijn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake 
dee voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de paneuropese open-
baree semafoondienst te land bestemde frequentiebanden, PbEG 1990 L 310/28, 
Richtlijnn 91/287/EEG van de Raad van 3 juni 1991 betreffende de toewijzing van de 
frequentiebandd voor de gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze 
telecommunicatiee (DECT) inde Gemeenschap, PbEG 1991 L 144/45. 
Nederlandd was in 1995 met verlening van twee vergunningen een van de laatsten met 
dee introductie van GSM, zie paragraaf 7.3. 

Ditt zou in strijd zijn met artikel 86 jo 49. Overweging 8 Richtlijn Mobiele 
Communicatie. . 
Respectievelijkk CEPT recommendation T/R 25-07 en CEPT recommendation T/R 22-
02. . 
Ziee pagina 174. 
Richtlijnvoorstellenn voor deze diensten zijn nooit aangenomen. Voorstel voor een 
richtlijnn van de Raad betreffende de toewijzing van frequentiebanden voor de 
gecoördineerdee invoering van digitale korte-afstandsradiocommunicatie (DSRR) in de 
Gemeenschap,, COM(91) 215 def., PbEG 1991 C 189/14; Voorstel voor een richtlijn 
vann de Raad betreffende de toewijzing van gemeenschappelijke frequentiebanden voor 
dee gecoördineerde invoering van het terrestrisch telecommunicatiesysteem voor 
vliegtuigpassagierss (TFTS) in de Gemeenschap, COM(92) 314 def., PbEG 1990 C 
222/10;; Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toewijzing van de 
frequentiebandenn voor de gecoördineerde invoering van telematicasystemen voor het 
wegverkeerr in de Gemeenschap, waaronder verkeersinformatie- en routegeleidings-
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Terrestriall Digital Broadcasting, Satellite Personal Communications Services (S-
PCS)) en Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) op basis van 
zogenaamdee work requimn&tis in ontwikkeling genomen. 

Dee implementatie van het mobiele-communicatiesysteem DCS 1800, verwant 
aann GSM, is geëffectueerd door de verplichting vergunningen voor het 
betreffendee systeem uit te geven. Met betrekking tot DCS 1800 wordt in de 
Richtlijnn Mobiele Communicatie bepaald: "Behoudens ... weigeren de Lidstaten 
niett om, uiterlijk na vaststelling van een besluit van het Europees Comité voor 
radiocommunicatiee over de toewijzing van DCS 1800-frequenties en in elk geval 
vóórr 1 januari 1998, vergunningen voor de exploitatie van mobiele systemen 
volgenss de DCS 1800-norm toe te wijzen".87 De combinatie van mobiele 
technologieënn of systemen mag daarbij niet worden beperkt dan wel 
verhinderd.888 Ter voorkoming van de eliminatie van daadwerkelijke concurrentie 
mogenn echter zittende aanbieders worden uitgesloten van vergunningverlening 
voorr nieuwe systemen.89 

Eenn dergelijke aanpak lijkt ook op stapel te staan voor UMTS, het nieuwe pan-
Europesee mobiele telecommunicatie initiatief dat breedbandige mobiele 
dienstenn mogelijk maakt. Begin 1998 is binnen de ETSI overeenstemming 
bereiktt over de technische basis voor UMTS.90 Eind 1998 hebben het Europees 
Parlementt en de Raad een beschikking vastgesteld over de gecoördineerde 
introductiee van UMTS in de EU-lidstaten.91 Dit voorstel verplicht de Lidstaten 
omm de vergunningenstelsels voor UMTS op zijn laatst op 1 januari 2000 gereed 
tee hebben. Voor 1 januari 2002 moeten de Lidstaten geharmoniseerd aanbod 
vann UMTS-diensten op hun territoir toelaten. 

6.4.33 Satellieten 

Inn 1990 heeft de Commissie een Groenboek over een gezamenlijke aanpak op 
hett gebied van satellietcommunicatie in de Europese Gemeenschap gepubli-

systernen,, COM(92) 341 def., PbEG 1992 C 221/2. Zie ook de Mededeling van de 
Commissiee aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de beoordeling van 
hett mechanisme van de CEPTVERC-besluiten, COM(95) 85 def. 
Artikell 2 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Artikell 2 lid 3 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Overwegingg 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Ziee pagina 177. 
Beschikkingg 99/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
19988 betreffende de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele 
draadlozee communicatiesystemen (UMTS) in de Gemeenschap, PbEG 1999 L 17/2. 
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ceerd.922 Op basis van dit Groenboek zijn de nodige maatregelen genomen. Een 
eerstee doelstelling was het afschaffen van alle exclusieve of bijzondere rechten, 
zowell voor satellietapparatuur als satellietdiensten. Dit is - zoals reeds naar 
vorenn is gekomen - uitgewerkt door middel van de zogenaamde Satellietrichtlijn 
uitt 1994.93 Opvallend is overigens dat deze richtlijn ook van toepassing is op het 
aanbiedenn van satellietnetwerkdiensten voor het doorgeven van radio- en 
televisieprogramma'ss terwijl in principe radio-omroep en televisie zijn 
uitgezonderdd in de definitie van telecommunicatiediensten.94 Slechts op de 
inhoudd van de omroepdiensten voor het algemene publiek zijn de bepalingen 
vann de Satellietrichtlijn niet van toepassing (overweging 17). Hier wordt derhalve 
eenn duidelijke scheiding gemaakt tussen transmissie en de overgebrachte inhoud. 

Eenn tweede streven was naar de vrije toegang tot ruimtesegmentcapaciteit. Dit 
heeftt geresulteerd in het aannemen van een Resolutie van de Raad in 1994 met 
betrekkingg tot het aanbod van en toegang tot satellietcapaciteit,95 volgend op een 
O^mmunicatiee van de Commissie van 10 juni 1994 ter verzekering van de 
leveringg van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment van intergouver
nementelee satellietorganisaties, in het bijzonder EUTELSAT, INTELSAT en 
INMARSAT.966 Hieronder wordt aan de hand van de organisatie van 
EUTELSATT kort uitgelegd waarom een dergelijk streven van belang was. 

EUTELSATT is gecreëerd in 1977 als samenwerkingsverband tussen de 
Europesee PTT's. De oprichters waren de (toen zeventien) Leden van de 
CEPT.977 EUTELSAT werd daarmee een verdragsorganisatie van overheden. 
Elkee Lidstaat kon een signatory aanwijzen - meestal een telecomoperator - die de 
vereistee investeringen op zich nam. Privatisering van de organisatie, als logisch 
vervolgg op de privatisering van de PTT's in vele landen, zal overigens in de 
nabijee toekomst haar beslag krijgen. 

COM(90)) 490 def., 28 november 1990. Johnson & Sin Han 1995, p. 94. 
Doorr de Satellietrichtlijn zijn in 1994 de satellietgrondstations onder de werking 
gebrachtt van de Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie van 16 mei 1988 betreffende 
dee mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur, PbEG 1988 L 
131 /733 ('Commissierichtlijn Randapparatuur'). 
Artikell 1 vierde alinea Dienstenrichtlijn zoals gewijzigd door artikel 2 Satellietrichtlijn. 
Resolutiee van de Raad van 22 december 1994 betreffende de verdere ontwikkeling 
vann het beleid van de Gemeenschap inzake satellietcommunicatie, met name wat 
betreftt de levering van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment, PbEG 1994 
CC 379/5. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende 
satellietcommunicatie:: de levering van en toegang tot capaciteit in het ruimtesegment 
COM(94)) 210 def. De genoemde organisaties zijn reeds besproken in paragraaf 5.5. 
Longg 1995, p. 217. 
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Gezienn de machtspositie die EUTELSAT inneemt op de Europese markt voor 
satellietdienstenn is toegang tot EUTELSAT, dan wel ontwikkeling van 
alternatievenn van cruciaal belang. Ontplooiing van eigen initiatieven naast het 
EUTELSAT-kaderr wordt echter door de organisatie onderzocht op het feit of 
ditt any sigttfkant harm toebrengt aan de marktperspectieven van EUTELSAT 
(hetzelfdee geldt overigens ook voor INTELSAT). De uitkomst van dit 
onderzoekk kan een reden zijn om de nieuwe concurrent te weigeren.98 De 
Europesee Commissie heeft het concurrentievervalsende effect van onder meer 
dezee bepaling onder de loep genomen. De Europese Gemeenschap heeft 
daarnaastt naar een wijziging gestreefd van (in het bijzonder) de EUTELSAT-
Conventiee opdat directe toegang tot EUTELSAT tot de mogelijkheden zou 
gaann behoren, hetgeen nu voorbehouden is aan signatories (vaak een directe 
concurrentt van de toegang zoekende partijen).99 Ondertussen is de Conventie 
zodanigg gewijzigd dat het aanwijzen van meerder signatories per land mogelijk 
is.. Nederland is overigens partij bij een jradt^e-aooEss-overeenkomst tussen enkele 
EUTELSATT Lidstaten waarin toegang mogelijk wordt zonder tussenkomst van 
dee signatory.100 

Eenn laatste punt is het streven naar harmonisatiemaatregelen voor de 
bevorderingg van Gemeenschapswijde diensten. Het idee was aanvankelijk om de 
licentiëringg op een gecoördineerde manier tussen Lidstaten en/of op Gemeen
schapsniveauu te laten verlopen.101 Een voorstel van de Commissie op het gebied 
vann wederzijdse erkenning van vergunningen voor satellietdiensten, daterend uit 
beginn jaren negentig, is echter nooit aangenomen.102 Het voorstel is intussen 
achterhaaldd door de Verg^inningenrichtlijn, waaronder ook de vergunning
verleningg voor satelliet-telecornrnunicatiediensten vak. 

Dee harmonisatie van het spectrumgebruik voor satellietdiensten vindt plaats 
binnenn de CEPT. De ERC/ECTRA hebben op basis van de beschikking van de 

9 88 Artikel XVI EUTELSAT Convention; Long 1995, p. 217. 
9 99 Resolutie van de Raad van 22 december 1994 betreffende de verdere ontwikkeling 

vann het beleid van de Gemeenschap inzake satellietcommunicatie, met name wat 
betreftt de levering van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment, PbEG 1994 
CC 379/5. Long 1995, p. 217. 

1 0 00 Long 1995, p. 218. 
1 0 11 Newton 1995, p. 198. 
1 0 22 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een beleid 

betreffendee de wederzijdse erkenning van vergunningen en andere nationale 
machtigingenn tot het aanbieden van satellietnetwerkdiensten en/of satelliet-
communicatiediensten,, COM(93) 652 def., PbEG 1994 C 36/2. 
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Raadd over S-PCS (Satellite Personal Communication Services) mandaten 
gekregenn van de Europese Commissie ter coördinatie van het frequentie-
gebruik.1033 Indien het aantal machtigingen voor S-PCS moet worden beperkt 
vanwegee onvoldoende frequentieruimte - een vaststelling die geschiedt samen 
mett de CEPT - dienen de Lidstaten de machtigingverlening zodanig op elkaar 
aff te stemmen dat voor dezelfde PCS-diensten in de gehele EU machtiging 
wordtt verleend.104 Waar nodig wordt getracht een één-loket-procedure voor de 
benodigdee machtigingen en individuele machtigingen in te stellen.105 De eerste 
versiee van het voorstel werd overigens afgewezen vanwege te grote 
competentieclaimss van de Commissie, onder andere op het gebied van de 
frequentieverdeling.106 6 

6 . 4 . 44 Spect rumbele id 

Eindd 1998 heeft het Groenboek Spectrumbeleid107 het licht gezien. Dit 
Groenboekk is voornamelijk bedoeld als een aanzet tot discussie. Het Groenboek 
nodigtt uit tot commentaar op een aantal verschillende punten. Hieronder vallen 
dee strategische planning van het spectrumgebruik (bijvoorbeeld met betrekking 
tott een geharmoniseerde aanpak van reformings de herindeling van het spectrum 
overr gebruikers, die gepaard gaat met relocatie van gevestigde gebruikers), de 
harmonisatiee van radiospearumallocatie en de toewijzing van spectrum aan 
gebruikerss (bijvoorbeeld met betrekking tot een gemeenschappelijke aanpak op 
hett gebied van de waardering van en mogelijke handel in spectrum
gebruiksrechten). . 

Mett het Groenboek beoogt de Europese Commissie het debat te initiëren over 
dee vraag of er veranderingen nodig zijn om doelstellingen van het EG-beleid te 
behalenn met betrekking tot: 

•• het bevorderen van innovatie en concurrentie; 
•• het opzetten van een voorspelbaar en rechtszeker regulerend raamwerk; 
•• het verzekeren van een adequate representatie en afweging van belangen; 

Artikell 3 Beschikking 97/71 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
maartt 1997 betreffende een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke 
satellietcommunicatiedienstenn in de Europese Gemeenschap, PbEG 1997 L 105/4. 
Artikell 2 lid 1 Beschikking 97/71 O/EG, PbEG 1997 L 105/4. 
Artikell 4 Beschikking 97/71 O/EG, PbEG 1997 L 105/4. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 21501-10, nr. 26, p. 3. 

Groenboekk over het radiospectrumbeleid in samenhang met verschillende beleids-
terreinenn van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en 
O&O,, COM(98) 596 def., 9 december 1998. 
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•• het versterken van de positie van de Europese Gemeenschap op de wereld
markt. . 

Mett dit Groenboek wordt de deur opengezet naar een veelomvattend Europees 
spectrumbeleidd Het is echter de vraag in hoeverre dit in de politieke realiteit 
haalbaarr is. Vooralsnog is de Europese Commissie er op het gebied van 
spectrumbeleidd niet in geslaagd een gecentraliseerd vergunningensysteem te 
realiseren.. Wel zijn de voorwaarden voor nationale vergunningverlening aan
gescherpt. . 

6.4.55 Vergunningverlening 

Dee verdelingsaspecten die in dit onderzoek centraal staan: waarom verdelen 
(vanuitt welke doelstellingen), wat verdelen (rechten op de hulpbron of op de 
dienstverleningg en de nadere invulling van deze rechten) en hoe verdelen (welk 
verdelingsmechanismee en hoe de overgang tussen mechanismen te regelen) 
wordenn in het navolgende in Europees perspectief geplaatst. 

Allereerstt wordt daarbij opgemerkt dat het Europees kader uitgaat van de 
radiodiensten.. De hulpbron spectrum wordt in samenwerking met de CEPT 
gereguleerdd met het oog op de realisatie van specifieke pan-Europese radio
diensten.. Ook de hierna te bespreken Vergunningenrichtlijn lijkt in principe uit 
tee gaan van dienstvergunningen. De Europese regulering die raakt aan het 
spectrumgebruikk betreft vooralsnog voornamelijk de telecommunicatiediensten 
waarvann de klassieke omroep is uitgesloten (de afbakening tussen tele
communicatie-- en omroepdiensten is derhalve van belang, waarover later meer). 
Dee problematiek van 'content' regulering - de regulering die de inhoud van de 
uitingg betreft - wordt daarmee grotendeels omzeild Ten aanzien van de 
telecommunicatiedienstenn heeft zich waarschijnlijk mede daardoor de 
ontwikkelingg kunnen voordoen dat de toegestane nationale doelstellingen ter 
naderee regulering van de toegang tot de dienstenmarkten en daarmee ook de 
spectnimmarktt aanzienlijk zijn beperkt. De nadruk ligt op het efficient reguleren 
vann de markt. De mogelijkheden voor invoeging van alternatieve doelstellingen 
zijnn beperkt. Eveneens zijn de eventueel aan de vergunning te verbinden 
voorwaardenn in de Vergunningenrichtlijn aan banden gelegd. De nadruk in het 
Europeess regelgevend kader ligt op de (onbelemmerde) toegang tot de markten. 
Dee overgang van oude naar nieuwe toegangssystemen ofwel verdelings
mechanismenn is daarbij door de Europese Commissie meermalen kritisch 
bekeken. . 
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Tott op heden zijn de nationale overheden vrij gelaten in de keuze van een 
verguiiningveiieningmechanisniee ten behoeve van gecontroleerd spectrum-
gebruik,, dan wel aanbod van telecomdiensten. Wel werd in het Groenboek 
Mobielee Communicatie de vrees uitgesproken dat veilingen leiden tot 
kunstmatigee toegangsbarrières op de markt, hogere consumenten prijzen en 
vertraagdee dekking van de Unie.108 Ook recentelijk nog is in het voorstel van de 
Commissiee voor een beslissing van het Parlement en de Raad over de 
introductiee van het derde generatie systeem UMTS benadrukt dat bij eventuele 
prijsstellingg bij spectrurnuitgifte geen negatieve invloed dient uit te gaan op de 
concurrentiestructuurr van de markt, het publieke belang moet worden bewaakt, 
enn roaming mogelijkheden dienen te worden verzekerd onder de voorwaarde 
datt efficiënt gebruik wordt verzekerd van het spectrum, zijnde een waardevolle 
hulpbron.1099 Uit de tekst van het Groenboek Spectrumbeleid kan overigens 
wordenn opgemaakt dat de veiling ondertussen geaccepteerd is als een van de 
mogelijkee verdelingsmechanismen. 

Dee vereisten waaraan het door de Lidstaat verkozen mechanisme moet voldoen 
zijnn wel met de tijd aangescherpt. Naast de verplichting tot het afschaffen van 
niett toegestane bestaande rechten bevat het Dienstenrichtlijnkader bepalingen 
voorr nieuwe rechtenverleningen. Vergunningen - met als doel het verzekeren 
vann naleving van essential requirements, zoals het vermijden van harmful 
interferencee en het effectief gebruik van het radiospectrum - dienden reeds 
volgenss de originele Dienstenrichtlijn verleend te worden aan de hand van 
objectieve,, proportionele en non-discriminatoire criteria.110 Met betrekking tot 
vergoedingenn voor vergunningen bepaalde de Satellietrichtlijn dat deze 
gebaseerdd dienden te zijn op objectieve, transparante en met-discriminerende 
criteria.1111 Het vragen van een vergunning werd door invoering van de Richtlijn 
Mobielee Communicatie alleen nog toegestaan in verband met de schaarste aan 
frequenties.1122 Een definitie van het begrip schaarste wordt overigens niet 
gegeven.113 3 

Groenboekk inzake een gemeenschappelijke benadering op het gebied van mobiele en 
persoonlijkee communicatie in de Europese Unie, C0M{94) 145 def., 27 april 1994, p. 
28. . 
Overwegingg 18 Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
betreffendee de gecoördineerde invoering van mobiele en draadloze communicatie 
(UMTS)) in de Gemeenschap, COM(98> 58 def., PbEG 1998 C 131/9. 
Artikell 2, tweede alinea Dienstenrichtlijn. 
Artikell 3 Satellietrichtlijn. 
Artikell 1 en overweging 14 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Aangenomenn mag worden dat niet zozeer de technische gebruikslimiet wordt bedoeld, 
maarr veeleer de relatieve schaarste, waarbij de vraag het aanbod (aanzienlijk) over-
schrijdt. . 
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Dee Dienstenrichtlijn bevat overigens ook een bepaling over allocatie. Artikel 3b 
zoalss ingevoegd door de Richtlijn Mobiele Communicatie bepaalt dat radio
frequentiess voor specifieke communicatiediensten op grond van objectieve 
criteriaa moeten worden toegewezen (de Engelse tekst spreekt van designation of 
frequencies)frequencies) en dat de procedures doorzichtig moeten zijn en op passende wijze 
bekendd moeten worden gemaakt. De regeling voor toewijzing van frequenties 
voorr mobiele en persoonlijke en de plannen (allocation sdoemè) voor uitbreiding 
vann deze frequenties dienen jaarlijks bekend te worden gemaakt of op verzoek 
beschikbaarr te worden gesteld.114 

Dee Raad heeft in aansluiting op de richtlijnen van de Commissie in 1997 een 
harmoniserendee richtlijn met betrekking tot de markttoegang uitgevaardigd, de 
zogenaamdee Vergunningenrichtlijn. Met deze richtlijn wordt beoogd een 
geharmoniseerdd kader te geven voor alle nieuwe rechtenverleningen. De richtlijn 
iss gericht op het nationaal verleningproces voor teleconimunicatievergunningen. 
Err wordt echter een directe koppeling gemaakt met het spectrumgebruik. De 
Vergunningenrichtlijnn wordt in de paragraaf 6.6 uitgebreid besproken. Hier 
wordtt opgemerkt dat volgens deze richtlijn Lidstaten nog steeds vrij zijn in hun 
keuzee van de te hanteren methode van verdeling, mits aan de gestelde 
randvoorwaardenn wordt voldaan. 

Dee uitvoerende maatregelen dienen ten slotte ook te voldoen aan de mede
dingingsregelss van het EG-Verdrag. De Commissie houdt hierop toezicht en 
heeftt in het kader van de vergunningverlening voor GSM reeds tweemaal 
ingegrepenn door middel van een beschikking. Deze zaken worden besproken in 
dee navolgende paragraaf. 

6.55 Vergunningverlenin g en het Europee s mededingingsbelei d 

Inn deze paragraaf worden twee casus uiteengezet die betrekking hebben op de 
voorwaardenn voor vergunningverlening waaraan de EU-lidstaten zich hebben te 
houdenn op het terrein van telecommunicatie. De twee zaken tegen respectieve
lijkk Italië en Spanje worden hier kort besproken. 

44 Cursivering MLV. 
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6 .5 .11 Commiss ie versus Italië 

Dee eerste beslissing van de Commissie had betrekking op de verlening van een 
tweedee GSM-vergunning in Italië.115 Voor de toekenning van de tweede 
vergunningg (concessie) was door de Italiaanse overheid een aanvangsbetaling 
opgelegdd die niet gold voor de zittende aanbieder, Telecom Italia. De verenig
baarheidd van de gang van zaken met de verdragsregels is door de Commissie 
beoordeeldd op basis van artikel 86 EG (ex artikel 90) in samenhang met artikel 
822 EG (ex artikel 86) - betreffende het misbruik van een machtspositie. Een 
Lidstaatt dient zich ten aanzien van openbare bedrijven en ondernemingen met 
exclusievee of bijzondere rechten - zoals Telecom Italia, zie hieronder - te 
onthoudenn van elke maatregel die in strijd is met de regels van het Verdrag en 
mett name die op het gebied van de mededinging116 - in dit geval artikel 82 EG 
(exx artikel 86). 

Telecomm Italia stond via het aandelenkapitaal uiteindelijk onder controle van de 
overheidd en was daarmee een openbaar bedrijf in de zin van artikel 86 lid 1 EG 
(exx artikel 90 lid 1). Doordat deze eerste aanbieder bovendien niet op grond van 
objectievee en niet-discrirninerende criteria was aangewezen voor het aanbieden 
vann GSM-diensten werd het geacht daarmee een speciaal recht te hebben 
verkregenn (overweging 6). Het bedrijf had tevens het monopolie op het aanbod 
vann de vaste telecommunicatie-infrastructuur en spraaktelefonie. 

Terr beoordeling van de situatie is allereerst de relevante product-/dienstenmarkt 
afgebakendd Het door de Commissie gehanteerde criterium, overeenkomstig de 
rechtspraakk van het Hof van Justitie, is: "om als produkt van een voldoende 
gedifferentieerdee markt te kunnen gelden [dient dit produkt] zich op grond van 
'zijn** bijzondere kenmerken dermate duidelijk van andere 'produkten' te 
onderscheiden,, dat vervanging door die andere 'produkten' slechts in beperkte 
matee mogelijk is en de concurrentie ervan nauwelijks bemerkbaar.,,117 

1 1 55 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995 betreffende de aan de 
tweedee exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië opgelegde voorwaarden, zaak 
95/489,, PbEG 1995 L 280/49. 

1 1 66 Artikel 86 lid 1 EG (ex artikel 90 lid 1». 
1 1 77 Overweging 10 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995, PbEG 

19955 L 280/49. In 1997 verscheen de Bekendmaking van de Commissie inzake de 
bepalingg van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, 
PbEGPbEG 1997 C 372/5. Voor de toepassing van de mededingingsregels op de tele-
communicatiemarktenn zijn verder van belang de Richtsnoeren voor de toepassing van 
dee EG-mededingingsregels in de telecommunicatiesector, PbEG 1991 C 233/2 en de 
Bekendmakingg betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeen-
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Opp basis van dit criterium is de maikt voor mobiele diensten een van de vaste 
spraaktelefoniee te onderscheiden markt (overweging 11). Wat betreft de markten 
voorr verschillende mobiele diensten is hiermee echter nog geen uitspraak 
gegeven.. In ieder geval heeft de Commissie al wel de digitale diensten als een 
vann de analoge diensten te onderscheiden markt aangemerkt (overweging 12). 
Zijj bepaalt echter dat het voor haar eindconclusie niet veel had uitgemaakt als 
analogee radiotelefonie en GSM in plaats daarvan twee segmenten van eenzelfde 
marktt zouden vormen (overweging 12). Aangezien de verwante diensten GSM 
enn DCS 1800 (minstens) als twee segmenten van eenzelfde markt zijn aan te 
merken,, lijkt hieruit te volgen dat een machtspositie op een van beide 
marktsegmentenn ook van belang is voor de positie op het andere segment. 

Dee markt, die zich uitstrekt over het hele grondgebied van Italië, wordt door de 
Commissiee aangemerkt als een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt. 
Ongunstigee invloed op de handel tussen Lidstaten heeft plaats doordat de 
commerciëlee activiteiten van de Italiaanse marktpartijen zich kunnen uitstrekken 
tott onderdanen van andere Lidstaten - onder meer in het geval van roaming.. De 
Commissiee stelt vast dat de Italiaanse overheid de dominante marktpartij in staat 
heeftt gesteld haar machtspositie uit te breiden tot de markt voor GSM-diensten, 
dann wel de productie, de afzet of de technische vooruitgang te beperken. Dat dit 
zichh niet reeds in de praktijk heeft voorgedaan en dus louter veronderstelde 
mogelijkhedenn zijn doet hieraan niet af. Alleen door het creëren van deze 
mogelijkhedenn handelt de overheid in strijd met artikel 86 lid 1 in samenhang 
mett artikel 82. 

Dee Commissie bepaalt overigens in overweging 21 dat zij niet de beslissing 
betwistt van de Italiaanse overheid om twee afzonderlijke procedures te ge
bruiken.. De Commissie verzet zich slechts tegen het daaruit voortvloeiende 
gevolgg dat de toegangskosten voor de tweede marktpartij hoger uitvallen dan 
voorr de eerste. Het probleem is niet de discriminatie als zodanig maar het effect 
vann de maatregel die misbruik of uitbreiding van de machtpositie van de oud 
monopolistt impliceert (overweging 24). Deze constatering berust op de 
aannamee dat, naast het voordeel in de tijd, de zwaardere financiële lasten voor 
dee nieuwkomer een voordeel geven aan de zittende aanbieder. De Commissie 
spreektt van de "uitgespaarde financiële middelen" die kunnen worden ingezet 
voorr de uitbreiding van het netwerk of het lokken van potentiële klanten met 
bijzonderee aanbiedingen. 

komstenn inzake toegang in de telecommunicatiesector - kader, relevante markten en 
beginselen,, PbEG 1998 C 265/2. Zie Dommering e.a. 1999, p. 149 e.v. 
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Tenn slotte bepaalt de Commissie dat de Italiaanse overheid twee mogelijkheden 
heeft:: teruggave van de betaling aan de tweede marktpartij of gelijktrekking van 
dee ontstane achterstand op andere wijze, bijvoorbeeld door een naheffing te 
latenn betalen door de eerste marktpartij ("meest evidente maatregel", 
overwegingg 24) of door andere maatregelen ("voor zover deze het nadeel voor 
dee tweede exploitant daadwerkelijk compenseren", overweging 25) waarvan 
meerderee voorbeelden worden gegeven. Uiteindelijk is gekozen voor een pakket 
aann maatregelen waaronder een compensatie ter hoogte van 60 miljard lire, te 
betalenn aan de nieuwkomer Omnitel (Omnitel betaalde 750 miljard voor de 
licentie)) en afkomstig uit de kassen van Telecom Italia Mobile (TIM). 

6 . 5 . 22 Commiss ie versus Spanje 

Dee tweede beslissing van de Commissie betreft een soortgelijk geval, ditmaal in 
Spanje.1188 Ook hier was de eerste marktpartij "een openbaar bedrijf of een 
ondernemingg waaraan de lidstaat bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van 
artikell 90 lid 1 van het EG-Verdrag verleent" (overweging 2) (artikel 90 oud, nu 
artikell 86 EG). Naast exclusieve rechten bezat de eerste operator een bijzondere 
rechtt voor GSM diensten "aangezien die exploitant niet op grond van objectieve 
enn met-discriminerende criteria werd aangewezen" (overweging 10). De eerste 
licentiee was namelijk verleend zonder dat de licentiehouder aan een of andere 
aanbestedingsproceduree deel had genomen (overweging 3).119 

Dee tweede gegadigde werd geselecteerd met behulp van onder andere een 
financieell bod De tweede operator werd derhalve een betaling opgelegd zonder 
datt de eerste GSM operator aan eenzelfde verplichting diende te voldoen. De 
aanvangsbetalingg werd niet vrijwillig geacht aangezien dit een van de selectie
criteriaa was (overweging 24) en volgens de Commissie - derhalve - duidelijk een 
overheidsmaatregell (de Cornrnissie maakt overigens onderscheid tussen een 
aanbestedingg en vergelijkende inschrijvingen, hier is sprake van een mix van 
beide).. Het opleggen van een aanvangsbetaling aan de tweede exploitant is 
aangemerktt als een overheidsmaatregel in de zin van artikel 86 lid 1 (ex artikel 
90)) (overweging 10). 

Beschikkingg 97/181 /EG van de Commissie van 18 december 1996 betreffende de aan 
dee tweede exploitant van GSM-radiotelefonie in Spanje opgelegde voorwaarden, zaak 
97/181,, PbEG 1997 L 76/19. 
Dezee vaststelling kan de nodige consequenties hebben voor de beoordeling van de 
positiee van KPN op de Nederlandse markt, zie p. 222. 
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Dee aanpak van de Commissie is verder grotendeels identiek aan de aanpak in de 
beschikkingg gericht tot Italië. Wel wordt de beïnvloeding van de handel tussen 
Lidstatenn verder uitgewerkt. Voornamelijk de tragere daling van de tarieven zou 
hierr zijn invloed doen gelden. Schending van artikel 86 lid 1 (ex artikel 90 lid 1) 
inn samenhang met artikel 82 EG (ex artikel 86) wordt aangenomen. Spanje dient 
"zichh te onthouden van maatregelen die de intredekosten voor de enige 
concurrentt van een overheidsbedrijf op een recent voor de mededinging open
gesteldee markt zouden doen stijgen en op significante wijze die mededinging 
zoudenn vervalsen" (overweging 21). Wederom wordt hier aangenomen dat de 
toetredingskostenn voor de nieuwkomer de oorzaak zijn van het (extra) 
concurrentievoordeell voor de niet betalende, zittende aanbieder (door onder 
meerr vertraging in de investeringen van de nieuwkomer; overweging 21 sub ii). 

Meestt voor de hand liggend in dit geval lijkt de Commissie terugbetaling van het 
bedragg (overweging 28). Naheffing is volgens de Spaanse overheid uitgesloten 
aangezienn de concessie om niet is verleend (overweging 23). Volgens de 
Commissiee zou dat in dit geval ook geen passende maatregel zijn in het 
bijzonderr omdat er geen garantie bestond dat de naheffing volledig ten laste van 
dee dochteronderneming zou komen die de GSM diensten exploiteerde. Het 
probleemm is opgelost doordat Airtel (de nieuwkomer) en Telefonica (de oud-
monopolist)) tot een overeenkomst zijn gekomen waarin voor het betaalde 
bedragg wordt gecompenseerd door voornamelijk lagere interconnectietarieven. 
Daarnaastt heeft de overheid zich verplicht tot een aantal tegemoetkomingen 
waaronderr een verlenging van de licentie. 

Ondernemingenn belast met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belangg vallen onder de regels van het EG-Verdrag, met name onder de 
mededingingsregels,, voorzover dit de vervulling van hun bijzondere taak niet 
verhindertt (artikel 86 lid 2 EG; ex artikel 90). In geen van beide zaken is deze 
bepalingg echter door de betrokken overheden als rechtvaardiging aangehaald. 
Dee Cbmmissie zag op haar beurt geen reden de uitzondering van toepassing te 
latenn zijn aangezien zij niet over de gegevens beschikte die "haar toelaten te 
besluitenn dat de aanvangsbetaling gerechtvaardigd is door de vervulling in rechte 
off in feite, van een dienst van algemeen economisch belang" (overweging 30).120 

Ziee voor een bespreking van artikel 86 lid 2 EG (ex artikel 90 lid 2) met betrekking tot 
dee telecommunicatiemarkten Dommering e.a. 1999, p. 133-135. 
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6 . 5 . 33 Geli jke kansen - Nederland en België 

Dee kern van de twee, hierboven beschreven beschikkingen betreft de ongelijke 
situatiee die ontstaat als wordt overgegaan op een vergoedingssysteem voor 
nieuwee vergunninghouders terwijl de zittende vergunninghouders via een andere 
(selectie)) methode hun vergunning hebben verkregen. Het principe wordt 
verwoordd door de volgende overweging van het Hof van Justitie, aangehaald 
doorr de Commissie, dat: "... een stelsel van onvervalste mededinging, zoals 
geregeldd in het EG-Verdrag, slechts kan worden gegarandeerd indien wordt 
gezorgdd voor gelijke kansen voor de onderscheiden marktdeelnemers."121 

Inn België heeft zich een situatie voorgedaan gelijkend op de bovenstaande 
gevallen.. Alvorens de Commissie zich echter over de situatie kon uitspreken, 
heeftt de zittende marktpartij, Belgacom, zich bereid getoond eenzelfde bedrag te 
betalenn als de aanvangsbetaling die van de nieuwe partij werd gevraagd, waarmee 
eventuelee problemen zijn vermeden.122 

Ookk in Nederland heeft zich de situatie voorgedaan dat nieuwkomers op de 
marktt voor mobiele communicatie moesten gaan betalen voor hun vergunning 
(omm precies te zijn voor het door veiling verkregen spectrumgebruiksrecht).123 

Hierbijj was niet zozeer de veilingprijs voor de nieuwkomers, maar de 
voorgenomenn naheffing voor de zittende gebruikers een heikel punt. De 
Nederlandsee regering had ter verzekering van het level playing field uit zich zelf 
beslotenn tot een naheffing ten laste van de twee zittende partijen, KPN (de oud-
monopolist)) en Libertel (met enkele jaren een relatief nieuwe partij op de 
markt). . 

Libertell heeft over de voorgenomen gang van zaken een klacht ingediend bij de 
Europesee Commissie. Libertel was reeds de tweede marktpartij, hetgeen een 
verschill oplevert met de voorbesproken casus evenals wellicht het feit dat het 
eenn tweede generatie mobiele-telecommunicatiesysteem betrof, namelijk DCS 
18000 in plaats van GSM. Naar aanleiding van de klacht volgde een briefwisseling 

1 2 11 Overweging 15 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995 
betreffendee de aan de tweede exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië opgelegde 
voorwaarden,, zaak 95/489, PbEG 1995 L 280/49. Door de Commissie overgenomen 
uitt HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 {Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
1223,, r.o. 5 1 . 

1 2 22 De kwestie wordt kort besproken in Prinsen Geerligs 1998, p. 10. 
1 2 33 Zie ook paragraaf 7.3, p. 226 e.v. 
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tussenn commissaris Van Miert en minister Jorritsma van V&W.124 Daarin nam 
dee commissaris het standpunt in dat in dit geval een naheffing niet op haar 
plaatss was. De commissaris zag problemen in een naheffing met het oog op 
artikell 6 van de Dienstenrichtlijn (het in rekening brengen van vergoedingen 
moett plaatsvinden op basis van objectieve, doorzichtige en niet^scriininerende 
criteria).. Problemen werden gezien in het feit dat de naheffing, die afhankelijk 
wass van een subjectief bod van ondernemingen in een ander marktsegment, 
geenn objectief criterium zou zijn. Bovendien zou het de vraag zijn of de 
mogelijkheidd van een naheffing reeds duidelijk bepaald was in de vergunning 
vann de klagende onderneming Libertel en bestond de mogelijkheid dat de 
berekeningswijzee door de nieuwkomers zou kunnen worden aangevochten. De 
commissariss heeft in het licht daarvan de voorkeur uitgesproken om het 
veiling^stmmentt alleen voor nieuwe markten toe te passen waar verstoring van 
dee mededinging niet snel voor de hand ligt. 

Dee minister heeft daarop schielijk de naheffing laten vervallen, terwijl de veiling 
gewoonn doorgang vond. Het totaalpakket aan maatregelen, het vervallen van de 
naheffing,, het veilen van een additionele 50 MHz en terugbrenging van de 
periodee van uitsluiting van gebruik van de zittende marktpartijen tot een periode 
vann twee (maximaal drie) jaar heeft de commissie uiteindelijk het klachtendossier 
doenn sluiten. De terugbrenging van de periode van uitsluiting van gebruik van 
eventueell door de zittende marktpartijen te verkrijgen rechten bracht met zich 
meee dat de uitsluiting volgens de commissaris qua noodzaak en duur in 
overeenstemmingg leek te zijn met de Richtlijn Mobiele Communicatie (die 
dergelijkee mededingingsbevorderende maatregelen mogelijk maakt). 

Opgemerktt wordt dat de besproken aanpak van de Commissie in de zaken tegen 
Italiëë en Spanje haar aanknopingspunt vond in de toepasselijkheid van artikel 86 
lidd 1 EG (ex artikel 90). Er was derhalve sprake van het bestaan van exclusieve 
off bijzondere rechten. Sterker nog, gelet op de casus lijkt de relevantie vooral te 
liggenn in het feit dat een monopolist (met een historisch exclusief recht) een 
tweedee aanbieder op de markt moet gaan dulden. Uit de casus blijkt allereerst 
datt een naheffing door de Commissie niet als het meest voor de hand liggende 
instrumentt wordt gezien, alhoewel het in bepaalde situaties uitkomst kan bieden 
(inn hoeverre een eenmalige vaste-kostenpost overigens daadwerkelijk invloed 
kann hebben op de kansen op de markt, wordt besproken in paragraaf 3.6.3). Of 
dergelijkee situaties zich nog kunnen voordoen op de reeds geliberaliseerde 

Dee briefwisseling is toegestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 
Generaall op 31 oktober 1997 onder kenmerk HDTP/97/2289. Een overzicht van de 
briefwisselingg is terug te vinden in Kamerstukken II1997/88, 25 722, nr. 3, p. 1-2. 
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telecommunicatiemarktenn in Europa is de vraag. De deelvraag in hoeverre de 
situatiee in meer geliberaliseerde situaties gelijktrekking behoeft om nieuwkomers 
gelijkee kansen te bieden ten opzichte van de bevoordeelde oud monopolist, 
meerr en meer verworden tot gewone concurrent, lijkt daarmee aan belang te 
verliezen.. Louter achterstand in de tijd lijkt een normaal ondememersrisico. 

Interessanterr is in hoeverre door nieuwkomers gelijke behandeling bij markt-
toetredingg kan worden verlangd. Uit de brieven van commissaris Van Miert naar 
aanleidingg van de Libertel-klacht spreekt de voorkeur dat nieuwkomers op 
eenzelfdee wijze op de markt dienen te worden toegelaten als eerdere markt
spelers.. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de introductie van nieuwe 
selectiemechanismen.. Des te belangrijker wordt in dit kader het bepalen van de 
relevantee grenzen tussen deelmarkten waarop verschillende behandeling moge
lijkk is. 

6.66 De Vergunningenrichtlij n 

Inn het onderstaande wordt de Vergunningenrichtlijn besproken.125 Daarbij 
wordtt in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheden een meer 
marktgeoriënteerdd spectrumbeleid te introduceren. De Vei^unningenrichtlijn is 
vastgesteldd in 1997.126 De Lidstaten dienden uiterlijk op 31 december 1997 aan 
dezee richtlijn te voldoen (artikel 25). Men mag echter niet uit het oog verliezen 
datt het mededingingsrechtelijk kader van toepassing blijft, zodat het voorgaande 
zijnn betekenis niet heeft verloren. 

Krachtenss de Vergunningenrichtlijn is een Vergunningencomité ingesteld (arti
kell 14). Het Vergunningencomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Lidstatenn en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Het 
Comitéé dient de Commissie bij te staan in de uitvoering van de bij de richtlijn 
opgelegdee taken. 

6.6.11 Definities en afbakening 

Hett toepassingsgebied van de Vergunningenrichtlijn beslaat "alle machtigingen 
.... die voor het verstrekken van telecommunicatiediensten en voor de 

Delenn van deze paragraaf zijn reeds eerder gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 
198-203. . 
Richtlijnn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 be-
treffendee een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatiediensten, PbEG 1997 L 117/15. 
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totstandbrengingg en/of exploitatie van infrastructuren voor het verstrekken van 
telecornraunicatiedienstenn worden vereist" (overweging 2). Onder het begrip 
machtigingenn vallen de algemene machtiging en de individuele vergunningen. 

Inn principe dient zoveel mogelijk de toegang tot de teleconimunicatiemarkten 
vrijj te worden gelaten. Bij voorkeur verkrijgen marktpartijen toegang zonder 
machtigingen,, waar nodig met algemene machtigingen en slechts in bepaalde 
gevallenn met individuele vergunningen (artikel 3 lid 3). Een algemene machtiging 
wordtt gegeven in de situatie dat er geen uitdrukkelijk besluit nodig is van de 
nationalee regelgevende instantie alvorens met het aanbieden van diensten dan 
well het tot stand brengen of exploiteren van netwerken van start kan worden 
gegaann volgens de rechten en plichten verbonden aan een dergelijke algemene 
machtiging.. Met betrekking tot individuele vergunningen wordt bepaald; 
"Lidstatenn mogen slechts dan een individuele vergunning afgeven indien de 
begunstigdee toegang tot schaarse materiële of andere hulpbronnen verkrijgt of 
indienn deze aan bijzondere verplichtingen is onderworpen of bijzondere rechten 
geniett (overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk m)." 1° verband met de 
huidigee situatie inzake spectrumregulering is hier met name de individuele 
vergunningg van belang. 

Dee richtlijn bevordert helaas niet het maken van onderscheid tussen de 
reguleringg van de diensten, de daarvoor benodigde netwerken en de daarvoor 
benodigdee hulpbronnen, zoals spectrum. Het is niet geheel duidelijk of, indien 
spectrumrechtenn geheel los van telecommunicatiediensten kunnen worden 
verkregen,, de vergunningverlening voor alleen het gebruik van spectrum ook 
onderr de werking van de richtlijn valt. Spectrumvergunningen worden als 
verbondenn met netwerkvergunningen gezien. Deze laatste vergunningen vallen 
opp hun beurt weer onder het bredere begrip machtigingen voor de verstrekking 
vann telecommunicatiediensten (artikel 1, lid 1). 

Inn artikel 1 lid 2 wordt uitdrukkelijk gesteld dat de richtlijn onverlet laat "de 
specifiekee voorschriften die de Lidstaten in overeenstemming met de 
communautairee regelgeving aannemen inzake distributie van audiovisuele 
programma'ss voor het grote publiek en inzake de inhoud van die 
programma's."1277 Voor de toepasselijke definities wordt verder verwezen naar 

Lidstatenn hebben verder de vrijheid maatregelen te nemen inzake defensie en met 
betrekkingg tot vereisten van algemeen belang, met name openbare zedelijkheid, de 
openbaree veiligheid met inbegrip van het onderzoek naar criminele activiteiten en de 
openbaree orde. 
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dee definities uit de ONP-kaderrichtlijn en de Interconnectierichtlijn.128 

Aangezienn de Vergunningenrichtlijn van gelding is voor telecommunicatie
dienstenn en de daarvoor benodigde infrastructuren wordt hier naar deze twee 
begrippenn gekeken. 

Hett begrip telecommunicatiedienst wordt in de genoemde richtlijnen 
eensluidendd gedefinieerd Het betreft: dienstverstrekkingen welke geheel of 
gedeeltelijkk bestaan in de transmissie en routering van signalen over 
telecommunicatienetwerken,, met uitzondering van radio- en televisieomroep.129 

Hett feit dat omroep tot tweemaal toe wordt uitgezonderd van de werking van 
dee Vergunningenrichtlijn maakt helaas nog niet duidelijk in hoeverre hybride 
dienstenn onder de werking van de richtlijn vallen. 

Mett name ten aanzien van de nieuwe telecommunicatiediensten die kunnen 
wordenn aangeboden met behulp van UMTS - waaronder breedbandige 
multimediaa toepassingen - is het onduidelijk in welke mate de telecom-
municatieregulering,, dan wel de omroepregulering van toepassing is. Het belang 
hiervann ligt bijvoorbeeld in het toepasselijk zijn van de regels ten aanzien van 
reclame-uitingen.. De weergave van de discussie naar aanleiding van het 
Groenboekk Convergentie uit 1997130 vermeldt overigens een scheiding van de 
reguleringg van infrastructuur en diensten. Tegelijkertijd is echter gesteld dat dit 
infrastructuurbeleidd aangevuld kan worden door regulering, bepaald door de 
specifiekee aard van bepaalde diensten. Zodra de markten meer concurrerend 
worden,, met en door de toepassing van de mededingingsregels, kan worden 
overgegaann op een afbouw van de sectorspecifieke regulering.131 

1 2 88 Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging 
vann de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuit-
voerleggingg van Open Network Provision (ONP), PbEG 1990 L 192/1 en Richtlijn 
97/33/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake inter-
connectiee op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele 
dienstt en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open 
Networkk Provision (ONP), PbEG 1997 L 199/32. 

1 2 99 Artikel 1 lid 2 Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 
oktoberr 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad 
mett het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de 
telecommunicatie,, PbEG 1997 L 295/23. 'Richtlijn tot wijziging van de ONP-kader-
richtlijnn en de ONP-huurlijnenrichtlijn'. 

Groenboekk over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en 
informatietechnologiee en de implicaties daarvan voor de regelgeving - Naar een aanpak 
voorr de informatiemaatschappij, COM(97) 623 def., 3 december 1997. 

1 3 11 Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 
Economischh en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Convergentie van 
dee sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en implicaties daarvan 
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Eenn telecommunicatienetweik bestaat volgens de Interconnectierichtlijn uit "de 
transmissiesystemenn en in voorkomend geval de schakelapparatuur en andere 
middelenn die het mogelijk maken signalen tussen welbepaalde aansluitpunten 
overr te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische 
middelen."" Niet zozeer de radiogolven, maar de middelen die het gebruik van 
dezee golven mogelijk maken, vallen derhalve onder het begrip infrastructuur. 

6.6.22 Vergunningverlening 

Reguleringg van het spectrumgebruik levert een van de weinige gronden op voor 
eenn afwijking van het algemene principe dat toetreding tot de markten vrij dient 
tee zijn. Individuele vergunningen homen worden verleend om toegang te 
verlenenn tot het spectrum (artikel 7 lid 1). Een scherpere formulering van de 
ratioo hierachter had overigens kunnen resulteren in een meer uitgewerkt 
systeem.. Voor zover de ratio het voorkomen van overmatig gebruik van het 
spectrumm is, hoeft slechts een neutrale toegangsregulering ten behoeve van het 
spectrumgebruikk te worden ingesteld. Voor zover echter de vergunning een 
vehikell is voor "doelstellingen van openbaar belang** (overweging 4 Ver
gunningenrichtlijn)) biedt dit een (oneigenlijk) handvat om de toegang tot de 
draadloze-dienstenmarktenn te beperken. 

Voorr de verdeling van de vergunningen zijn bepaalde randvoorwaarden op
gesteld.. De informatie over de gekozen procedures dient zodanig bekend te 
wordenn gemaakt - met een verwijzing naar deze bekendmaking in het staatsblad 
enn het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen - dat deze informatie 
gemakkelijkk toegankelijk is (artikel 9 lid 1). De procedure zelf dient open, niet-
discriminerendd en transparant te zijn (lid 2), hetgeen reeds werd vereist door de 
(geamendeerde)) Dienstenrichtlijn.132 Alle aanvragers dienen te worden 
onderworpenn aan dezelfde procedures tenzij er een objectieve reden is voor het 
makenn van een onderscheid (artikel 9 lid 2 eerste alinea). UMeg door Commissie 
off Hof van de betekenis van 'alk aanvragers' en 'objectieve reden' zal 
ophelderingg moeten geven over de mogelijkheden voor verschil in behandeling 
vanuitt concurrentiebevorderende maatregelen, verschil in behandeling per 
deelmarktt en verschil vanwege louter tijdsverloop. 

voorr de regelgeving - Resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek 
[COM(97)) 6231, COM(99> 108 def. 
Artikell 3 Dienstenrichtlijn, zoals gewijzigd door de Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Overigenss was toentertijd uitsluiting mogelijk van zittende marktpartijen bij de DCS 
18000 vergunningverlening in verband met het garanderen van daadwerkelijke 
mededinging.. Overweging 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
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Dee overwegingen van de richtlijn vermelden dat wordt gestreefd naar verkorting 
vann de termijnen voor het nemen van een besluit ten aanzien van individuele 
vergunningenn voor het verstrekken van bepaalde categorieën diensten waarmee 
ingespeeldd wordt op commerciële behoeften. Hieruit kan worden geconcludeerd 
datt snelheid bij verdeling een criterium van belang is. De richtlijn bepaalt 
dienaangaandee dat reeds anderhalve maand na de ontvangst van de aanvraag in 
principee een besluit over deze aanvraag dient te worden gegeven. Deze termijn 
iss met vier maanden te verlengen in objectief gerechtvaardigde gevallen. Met 
namee in het geval een openbare aanbesteding wordt gehanteerd, mag de termijn 
wordenn verlengd (met deze vier maanden). De genoemde termijnen doen geen 
afbreukk aan eventuele internationale overeenkomsten betreffende internationale 
frequentie-- en satellietcoördinatie. Dit lijkt te zeggen dat in ieder geval de 
daarvoorr normale procedures dienen te zijn doorlopen. 

Artikell 13 behandelt de één-loket-procedure. Deze procedure behelst het af
handelenn op een fysieke locatie van verzoeken om meerdere individuele 
vergunningenn - of het indienen van kennisgevingen in het geval van algemene 
machtigingenn - volgens een gecoördineerde procedure (artikel 2 lid 1 sub c). 
Daartoee worden een of meer lichamen aangewezen waar de aanvragen en/of 
kennisgevingenn kunnen worden ingediend. De aanvragen voor individuele 
vergunningenn worden binnen zeven dagen na registratie doorgegeven aan de 
betrokkenn nationale regelgevende instanties. Deze nemen hierop een beslissing 
binnenn de daarvoor gestelde termijnen en geven deze beslissingen binnen een 
weekk door aan de aanvrager en het lichaam waar de aanvraag werd ingediend. 

Inn de Vergunningenrichtlijn wordt overigens niet gerept van een verlening van 
vergunningenn met Europawijde dekking, noch van de mogelijkheid centrale 
beslissingsbevoegdheidd te creëren om vanuit een centraal Europees kader 
vergunningenn te verlenen - al dan niet voor deelgebieden van de Unie. Artikel 
233 van de richtlijn bepaalt wel dat een verslag moet worden opgesteld door de 
Commissiee voor 1 januari 2000. Dit verslag bevat onder meer een beoordeling 
vann de noodzaak van verdere ontwikkeling van de regelgevingstructuren met 
betrekkingg tot machtigingen, met name wat betreft de harmonisatie van de 
proceduress en het toepassingsgebied van individuele vergunningen, andere 
aspectenn van harmonisatie en trans-Europese diensten en netwerken. Wellicht 
datt dit verslag aanknopingspunten biedt voor discussie over vergunning
verleningg op Europees niveau. 

Indienn een onderneming aan alle gestelde eisen voldoet, mag de individuele 
vergunningg niet meer worden geweigerd, tenzij de aanvragende onderneming 
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niett de informatie verschaft die nodig is om na te gaan of zij inderdaad aan de 
voorwaardenn voldoet (artikel 9 lid 3). Indien niet wordt voldaan aan de voor
waardenn kan de vergunning worden ingetrokken, gewijzigd of opgeschort, dan 
well kunnen proportionele maatregelen worden opgelegd om naleving te 
waarborgenn (lid 4). In het geval van schadelijke interferentie kan de nationale 
regelgevendee instantie onmiddellijk optreden. De betreffende onderneming 
dientt 'op redelijke wijze* in staat te worden gesteld haar oordeel kenbaar te 
makenn en middelen voor te stellen om te schadelijke interferentie te verhelpen 
(lidd 5). 

6.6.33 Beperking van het aantal vergunningen 

Dee Vergunningenrichtlijn laat het beperken van het aantal aanbieders op een 
marktt toe, zij het dat deze beperking moet voorvloeien uit een essential 
requ&wjent.requ&wjent. Essential requirements ofwel essentiële eisen zijn volgens de 
definitiebepalingenn van de Vergunningenrichtlijn met-economische redenen van 
algemeenn belang die een lidstaat ertoe kunnen bewegen woruxarden vast te stellen 
voorr de totstandbrenging en/of exploitatie van telecommunicatienetwerken of 
hett verstrekken van telecommunicatiediensten.133 Onder deze redenen valt 
onderr andere het doeltreffende gebruik van het frequentiespectrum en het 
vermijdenn van schadelijke interferentie tussen radiocommunicatiesystemen en 
anderee zich in de ruimte of op aarde bevindende technische systemen. 

Dee verzameling vergunningen waarop deze bepaling betrekking heeft, is buiten
gewoonn ruim geformuleerd. Het biedt de vrijheid om voor "de verschillende 
categorieënn telecommunicatiediensten en voor de installatie en/of het bedrijf 
vann tdecommunicatie-mfrastructuur" het aantal vergunningen te beperken met 
eenn beroep op de noodzaak efficiënt gebruik van radiofrequenties te waar
borgen.. Zowel de netwerken als de daarmee te leveren diensten worden op deze 
manierr afhankelijk gemaakt van het spectrumbeleid. 

Eenn ander probleem is hoe te bepalen wat het aantal vergunningen moet zijn. 
Dee vraag rijst of bijvoorbeeld niet-landelijk dekkende diensten of netwerken ook 
dienenn te worden toegestaan waardoor het aantal te vergeven vergunningen snel 
kann toenemen. Het is de vraag of het een Lidstaat vrijstaat deze zaken zelf te 
formuleren.. Gezien het Europees mededingingsbeleid op grond van artikel 86 
(exx artikel 90) in samenhang met artikel 82 EG (ex artikel 86) zal een Lidstaat 
mett een beroep op het frequentiebeleid niet de marktconcurrentie kunnen 

Artikell 2 lid 1 sub d Vergunningenrichtlijn, cursivering MLV. 
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reducerenn tot een monopolistische situatie.134 Het blijft echter lastig om de 
grenzenn van de beleidsvrijheid duidelijk aan te geven. Het aangeven van een 
minimumm aantal vergunningen voor bepaalde pan-Europese diensten is een 
mogelijkheid. . 

Dee in de Vergimnmgenrichtlijn gegeven beleidslijnen bij de beperking van het 
aantall vergunningen zijn de volgende. De Lidstaat dient "vddoende belang te 
hechtenn aan de noodzaak ervoor te zorgen dat de voordelen voor de gebruikers 
zoo groot mogelijk zijn en de ontwikkeling van concurrentie te bevorderen" 
(artikell 10 lid 3). Alle belanghebbende partijen dienen in staat te worden gesteld 
hunn oordeel te uiten over de beperking van het aantal vergunningen. De 
redenenn voor het besluit dienen evenals het besluit zelf bekend te worden 
gemaakt.. De beperking dient met redelijke tussenpozen te worden geëvalueerd. 
Tenn slotte dient een oproep tot aanvragen voor vergunningen te worden gedaan 
(alless artikel 10 lid 2). Opvallend is dat niet wordt vermeld op welke wijze, 
terwijll bij andere pubHcatieVbekendrnakingsvoorschriften verwijzingen in het 
Europeess Publicatieblad en/of het staatsblad dienen te worden gemaakt.135 

Evenminn is gesteld dat de informatie gemakkelijk toegankelijk dient te zijn. 
Indienn overigens later de Lidstaat van oordeel is dat het aantal vergunningen kan 
wordenn uitgebreid dient een oproep tot aanvragen voor bijkomende 
vergunningenn te worden gedaan (artikel 10 lid 4). Op welke wijze deze 
vergunningenn dienen te worden verleend - met name of dit dient te geschieden 
doorr middel van hetzelfde vergunningverleningmechanisme - wordt niet 
vermeld. . 

Dee in aantal beperkte vergunningen dienen te worden verleend op basis van 
selectiecriteriaa die objectief, gedetailleerd, transparant, proportioneel en niet-
cUscrirninerendd zijn (artikel 10 lid 3). De informatie over de criteria dient 
gemakkelijkk toegankelijk te zijn. Bovendien dient zoals gezegd voldoende 
aandachtt te worden gegeven aan de noodzaak om de ontwikkeling van 
concurrentiee te bevorderen en dient ervoor te worden gezorgd dat de voordelen 
voorr gebruikers zo groot mogelijk zijn. De vereisten voor de vergunning
verleningproceduree zijn hiermee zwaarder dan voor overige - niet in aantal 
beperktee - individuele vergunningen. In plaats van een oordeel over individuele 
toelatingg komt hier een selectie tussen kandidaten om de hoek kijken, hetgeen 
dee zwaardere eisen aan de selectiecriteria rechtvaardigt. 

Ziee ook paragraaf 6.5. 
Inn het Frequentiebesluit (Stb. 1998, 638) wordt bepaald dat van de beschikbaarheid 
vann het document waarin de regels zijn opgenomen omtrent het aanvragen van 
vergunningenn in geval van veiling of vergelijkende toets mededeling wordt gedaan in 
dee Staatscourant. 
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6.6.44 Voorwaarden 

Aann machtigingen (in brede zin) mogen slechts voorwaarden worden verbonden 
diee in de bijlage van de Vergunningenrichtlijn zijn terug te vinden (art 3 lid 2). 
Dee voorwaarden verbonden aan machtigingen dienen objectief te worden 
gerechtvaardigdd in verband met de desbetreffende dienst en niet-discriininerend, 
evenredigg en doorzichtig te zijn. Waarborging van de nakoming van essentiële 
eisenn rechtvaardigt voor alle machtigingen het stellen van voorwaarden. Voor 
individuelee vergunningen is daar speciaal aan toegevoegd dat het toegestaan is 
voorwaardenn te stellen in verband met het doeltreffende gebruik en het 
efficiëntee beheer van radiofrequenties (bijlage punt 4.2). Van belang is overigens 
off het frequentiegebruiksrecht zelf wordt gezien als vergunningsvoorwaarde of 
alss zelfstandig onderdeel van de vergunning. 

Informatiee over de voorwaarden dient zodanig bekend te zijn gemaakt dat deze 
informatiee gemakkelijk toegankelijk is (artikel 8 lid 3). Wijzigingen in de 
voorwaardenn zijn mogelijk in objectief gerechtvaardigde gevallen. Het voor
nemenn tot wijziging dient op geëigende wijze bekend te worden gemaakt en 
belanghebbendee partijen moeten in gelegenheid te worden gesteld hun oordeel 
overr de voorgenomen wijzigingen te geven (lid 4). In het geval dat de richtlijn 
vereistt dat de voorwaarden voor reeds verleende vergunningen worden 
gewijzigd,, kunnen bepaalde voorwaarden worden verlengd zolang daarbij niet 
bijzonderee of exclusieve rechten zijn toegekend die niet langer zijn toegestaan. 
Ditt alles dient echter te geschieden zonder dat rechten van andere onder
nemingenn worden geschaad (artikel 22). 

Hett stellen van voorwaarden in verband met het bijeenplaatsen en het delen van 
voorzieningenn is toegestaan (punt 4.3 bijlage). Dit is voor het opbouwen van een 
mobiele-telecommunicatienetwerkk een belangrijke voorwaarde aangezien het 
aantall geschikte opstelplaatsen voor zenderpalen beperkt kan zijn. Het opnemen 
vann een maximale duur van de vergunningen is toegestaan onder andere in 
verbandd met het efficiënt gebruik van frequenties, zij het dat deze duur niet 
onredelijkonredelijk kort mag zijn. Nadere invulling van het begrip onredelijk is in dit 
verbandd een interessante kwestie (zie voor een nadere bespreking paragraaf 
3.6.1).. Het opnemen van een maximale duur heeft overigens geen invloed op 
anderee bepalingen met betrekking tot het intrekken en opschorten van 
vergunningenn (punt 4.4). Dit laat de ruimte om het frequentiebeleid - met name 
dee allocatie - flexibel in te richten. 

Voorwaardenn in verband met eigendom, overeenkomstig het Gemeenschaps
rechtt of de verbintenissen van de Europese Unie ten aanzien van derde landen 
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wordenn ook genoemd als toegestane voorwaarden (4.7). Het lijkt erop dat deze 
bepalingg een aanknopingspunt biedt een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van 
radiofrequentiess als vergunningsvoorwaarde op te nemen. De effectiviteit van 
eenn dergelijk voorbehoud - in die zin dat de ontwikkeling van economische 
eigendomsrechtenn kan worden tegengehouden - is daarmee echter niet ge
waarborgd. . 

Hett is mogelijk om op basis van een offerte, uitgebracht in het kader van een 
aanbestedingsprocedure,, de verplichtingen van de vergunningverkrijger uit te 
breidenn buiten de lijst zoals gegeven in de bijlage van de richtlijn. In artikel 8 sub 
22 wordt namelijk gesteld: "dat beperking of aanvulling van de voorwaarden 
toegestaann voor algemene machtigingen in het geval van individuele ver
gunningenn niet is toegestaan behalve in objectief gerechtvaardigde gevallen en 
opp evenredige wijze, met name om ... dan wel om de verplichtingen weer te 
gevenn die overeenkomen met offertes die zijn gedaan in het kader van een 
proceduree van openbare aanbesteding." 

Vergoedingenn en heffingen dienen te berusten op objectieve, met-discrimi
nerendee en transparante criteria. In verband met eventuele naheffingen is van 
belangg dat alle voorwaarden moeten stroken met de EG-mededingingsregels. 
Dezee bepaling is terug te vinden in de bijlage van de Vergunningenrichdijn. Op 
vergoedingenn als speciale voorwaarden en daarmee verbonden naheffingen 
wordtt in het onderstaande verder ingegaan. 

6.6.55 Vergoeding 

Artikell 11 van de Vergunningenrichtlijn houdt de mogelijkheid open voor de 
introductiee van economische prikkels bij de toewijzing van telecommunicatie-
vergunningen.. Ook hier rijst overigens weer de vraag of bij scheiding van de 
telecomdienstvergunningenn van de vergunningen voor input (zoals spectrum-
gebruikk of transmissiecapaciteitverbruik) voor deze diensten, in het geval 
overeenkomstigg Figuur 3.1 de verschillende markten worden gesplitst, de 
bepalingenn van de Vergunningenrichtlijn ook van toepassing blijven op alleen de 
spectnimvergoedingen. . 

Artikell 11 betreft de vergoedingen en heffingen voor individuele vergunningen. 
Vergoedingenn als onderdeel van machtigingsprocedures mogen slechts dienen 
terr dekking van administratiekosten die voortvloeien uit de afgifte van, het 
beheerr van, de controle van en het toezicht op de naleving van de toepasselijke 
individuelee vergunningen. Deze vergoedingen moeten in verhouding staan tot 
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hett ermee gepaard gaande werk. Bekendmaking moet geschieden met voldoende 
bijzonderhedenn (lid 2). 

Dee weg naar een hogere vergoeding die niet op kosten maar op marktwaarde is 
gebaseerd,, is echter niet geheel afgesneden. Lid 2 van artikel 11 bepaalt dat in 
hett geval gebruik moet worden gemaakt van schaarse hulpbronnen heffingen 
mogenn worden geïnd om een optimaal gebruik van deze hulpbronnen te waar
borgen.. Non-discriminatie is daarbij een voorwaarde en daarnaast dient met 
namee rekening te worden gehouden met de noodzaak de ontwikkeling van 
innovatievee diensten en concurrentie te bevorderen. 

Dee bepaling dat gelet moet worden op het bevorderen van de concurrentie bij 
hett innen van een heffing voor spectrumgebruik lijkt te duiden op een 
vermeendee negatieve relatie tussen de twee zaken. Een heffing zal de vraag 
inderdaadd afremmen. Dit kan vorm krijgen in een afname van het aantal vragers 
enn in een afname van de hoeveelheid spectrum per vrager. Een heffing kan, 
indienn het laatste effect sterk is, door de bezuiniging op frequenueruimte ruimte 
scheppenn voor nieuwe spelers. Of er zich uiteindeHjk minder spelers op een 
bepaaldee deelmarkt begeven, hangt echter af van de vraag in verhouding tot het 
aanbod.. Daarbij is de resulterende situatie sterk afhankelijk van de vaststelling 
vann het aantal en de omvang van de vergunningen. De bepaling kan zodoende 
wellichtt een tegenwicht geven op de marktmacht van de overheid, indien deze 
zoo geïnterpreteerd wordt dat het vragen van een heffing niet gepaard mag gaan 
mett een oneigenlijke beperking van het aanbod. 

Watt betreft de noodzaak de ontwikkeling van innovatieve diensten te 
bevorderen,, is het de vraag in hoeverre een beslag mag worden gelegd op de 
activaa van de betaler van de vergoeding. Dikwijls wordt betoogd dat een 
dergelijkk beslag afbreuk kan doen aan de beschikbaarheid van middelen ten 
behoevee van de innovatie binnen het bedrijf. Een heffing wordt echter bij
geschrevenn bij de vaste kosten en zou derhalve geen enkele invloed mogen 
hebbenn op de strategische beslissingen binnen een (rationeel geleid) bedrijf. Dit 
impliceertt dat ook investeringsbeslissingen ongemoeid worden gelaten door een 
eenmalige,, van het productieniveau onafhankelijke heffing. Indien zich echter 
lrapitaalmarktimperfectiess voordoen, kunnen heffingen invloed hebben op de 
marginalee kostenstructuur en daarmee invloed op strategische bestedings
beslissingen.. Zie ook hoofdstuk 3. 
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6.77 Samenvattin g en conclusie s 

Eenn belangrijke verworvenheid van de Europese bemoeienis met het 
spectrumbeleidd zijn de Europese allocatieafspraken. Het doel is te komen tot 
gestandaardiseerdee en interoperabele pan-Europese draadloze diensten. Er zijn 
echterr geen duidelijke grenzen gegeven voor de wijze waarop de nationale 
overhedenn het spectrumdeel, dat voor een pan-Europese draadloze dienst is 
gealloceerd,, mogen onderverdelen in individuele rechten. Dit geldt zowel voor 
hett aantal vast te stellen rechten als voor de inrichting van deze rechten -
bijvoorbeeldd met betrekking tot eigenschappen als verhandelbaarheid en 
splitsbaarheid. . 

Hett Europees kader kent daarnaast voorschriften ten aanzien van de 
vergunningverlening,, dat wil zeggen de verlening van vergunningen voor 
telecommunicatiediensten.. Frequentieschaarste levert volgens de Vergunningen-
richtlijnn een genoegzame grondslag op voor het vereisen van vergunningen voor 
telecommunicatiediensten. . 

Bijj de vergunningverlening is het innen van ^heffingen' met het oog op de 
schaarstee van hulpbronnen als het spectrum in principe toelaatbaar. Heffingen 
mogenn worden gebruikt om een optimaal gebruik van een schaarse hulpbron te 
waarborgen.. De heffing lijkt derhalve als prikkel tot meer efficiënt gebruik, maar 
ookk als selectiecriterium te kunnen worden ingezet. Voor zover de heffing ook 
alss selectiemechanisme dienst doet, dient de selectieprocedure aan de daarvoor 
gesteldee eisen te voldoen. Deze voorschriften zijn gedetailleerder in het geval 
hett aantal vergunningen wordt beperkt. 

Hett belangrijkste overgangsprobleem is het vraagstuk of nieuwe marktpartijen 
opp eenzelfde wijze, dat wil zeggen door eenzelfde selectiemechanisme, op de 
marktt dienen te worden toegelaten en/of dat zij met dezelfde gebruiks-
efnciëntiemaatregelenn geconfronteerd dienen te worden. Naast het feit dat dit 
vraagstukk zich als een overgangsprobleem in de tijd kan voordoen, speelt het 
verschill in behandeling ook over de verschillende categorieën gebruikers. De 
Verguriningenrichtujnn bepaalt dat een objectieve reden een onderscheid in 
proceduree mogelijk maakt. 
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7.11 Inleidin g 

Hett laatste hoofdstuk van dit deel van de studie beschrijft het nationaal juridisch 
enn beleidsmatig kader voor spectrurnrnanagement. Dit geschiedt vooreerst aan 
dee hand van de relevante nationale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels. 
Dee praktijkervaringen met het nieuwste instrument in deze, de veiling, worden 
inn een aparte paragraaf besproken. 

Inn de eerste paragrafen van dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde 
dee Wet op de telecornmunicatievoorzieningen (WTV), de invoeging van hoofd
stukk Ila in deze wet in verband met de verlening van de GSM vergunningen en 
dee amendering van de WTV door de in 1997 ingevoerde Veilingwet in verband 
mett de verlening van de DCS 1800 vergunningen. Vervolgens komt kort de 
veilingg van de DCS 1800 vergunningen aan de orde. Ten slotte wordt de 
Telecommunicatiewett besproken die het gehele voorgaande kader heeft 
vervangenn door een nieuwe opzet. 

Inn deze bespreking ligt de nadruk op de toewijzing en toewijzingsmechanismen. 
Dee evenzeer belangrijke stappen van allocatie en vergunningvaststelling zijn in 
hett wettelijk kader enigszins onderbedeeld. 

7.22 Wet op de telecommunicatievoorzieninge n 

Inn hoofdstuk 4 is reeds opgemerkt dat het eerste aanknopingspunt voor de 
uitgiftee van spectrumgebruiksrechten arrikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwett uit 1904 was. Vanaf 1989 heeft de frequentieverdeling plaats
gevondenn op basis van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) en 
dee Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. Om te voorzien in de behoefte aan een 
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spectrumbeleidd dat bleef aansluiten bij de steeds verder geliberaliseerde 
telecornmunicatiemarktt zijn meerdere malen wijzigingen doorgevoerd 
Hieronderr wordt eerst het kader besproken zoals oorspronkelijk is neergelegd in 
dee WTV van 1989. Vervolgens komen de belangrijkste wijzigingen aan de orde. 

7.2.11 De WTV 1989 

Dee Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) is in 1988 door het 
parlementt aangenomen.1 Op 1 januari 1989 is de WTV in werking getreden. De 
hiermeee doorgevoerde wijziging van het wettelijk kader voor de telecom
municatiee is grotendeels geïnspireerd door de wens de PTT los te maken van 
directee staatsinvloed. Dit was een nagenoeg onvermijdelijke ontwikkeling gezien 
dee mede vanuit het Europees kader geihstigeerde liberalisering van de 
telecommarkten.22 De PTT is op 1 januari 1989 van een staatsbedrijf een 
beursgenoteerdee NV geworden, de Koninklijke PTT Nederland NV., hier 
verderr KPN, met als een van de dochterondernemingen PTT Telecom (nu 
KPNN Telecom).3 

Watt betreft de uitvoering en vorming van het beleid onder de T&T-wet moet 
wordenn opgemerkt dat de scheidslijn tussen de staat en de monopolistische 
telecommunicatiedienstaanbieder,, het staatsbedrijf de PTT redelijk diffuus was. 
Voorr bepaalde zendinrichtingen was een machtiging vereist, niet van de minister 
maarr van de directeur-generaal der PTT.4 Met de verzelfstandiging van de PTT 
inn 1989 is een duidelijke scheiding tussen de PTT en het ministerie van Verkeer 
enn Waterstaat doorgevoerd. De publiekrechtelijke taken van het staatsbedrijf 
zijnn overgeheveld naar de toentertijd ingestelde Directie Operationele Zaken 
vann de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP). 

Dee eindverantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat voor 
hett spectrumbeleid was af te leiden uit verschillende bepalingen in de 

Stb.Stb. 1988, 520. 

Mett de Dienstenrichtlijn is de verplichting tot strikte scheiding van de regelgevende en 
commerciëlee taken van kracht geworden. Artikel 7 en overweging 29 Dienstenrichtlijn 
(Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de 
mededingingg op de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10). 
Inn september 1999 had de Staat der Nederlanden nog 43% van het aandeelkapitaal in 
handen,, <http://www.kpn.nl/kpn/>. 
Machtigingenn op basis van het eerste lid van 3ter T&T-wet werden verleend door de 
minister,, machtigingen op basis van het tweede lid door de directeur-generaal der 
PTT.. Het onderscheid is met artikel 17 WTV komen te vervallen. Kamerstukken II 
1987/88,, 20 369, nr. 3, p. 37. 
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telecommunicatiewetgevingg (artikelen 3 en 28 WTV en artikel 2 ROZ).5 In deze 
bepalingenn werd vermeld dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
benodigdee frequenties toekende aan enkele specifieke gebruikers - zoals de 
politie,, de PTT en de omroepzenderbeheerder.6 Wat betreft de overige 
spectrumgebruikerss berustte alleen de uitgifte van machtigingen voor zenders bij 
dee minister (artikel 17 WTV), waaruit desgewenst kan worden afgeleid dat voor 
dee daarvoor benodigde spectrurnruimte de verantwoordelijkheid bij dezelfde 
ministerr was neergelegd De rechter heeft hieromtrent uitgesproken dat "... de 
WTVV niet toelaat dat een machtiging voor het gebruik van een etherfrequentie 
wordtt verleend los van een zendermachtiging ingevolge artikel 17 ... n 7 

Vermeldenswaardd is dat enkele frequentie (grootgebruikers een speciale positie 
innamen.. Dit waren de (voormalige) concessionaris, ofwel KPN (artikel 3 
WTV),, de Nozema (ROZ) en de veiligheidsdiensten - defensie, politie en rijks
luchtvaartdienstt - (artikel 28 WTV). Deze zogenaamde medebeheerders kregen 
mett voorrang frequenties toebedeeld voor de uitoefening van hun taken. Binnen 
dee hen toebedeelde ruimte konden zij zelfstandig de frequenties toewijzen aan 
dee zenders onder hun beheer en daarvoor een eigen toelatingsbeleid hanteren, 
zijj het gebonden aan de bestemming van het spectrumdeel.8 De duidelijkheid 
omtrentt de exacte bevoegdheden van de medebeheerders en omtrent het door 
henn gehanteerde toelatingsbeleid was overigens gering.9 Binnen het kader van de 
Nationalee Frequentie Commissie (NFC) werd door de minister overleg gepleegd 
mett de medebeheerders over het beleid.10 Dit was derhalve een commissie 
waarinn alleen overheidsonderdelen en instanties vertegenwoordigd waren met 
takenn of bevoegdheden op het gebied van de ordening van het frequentie
spectrum,, zoals KPN en de Nozema.11 

55 Deze verantwoordelijkheid ligt ook nu nog bij de minister van V&W, zie paragraaf 7.4. 
66 Wat betreft de ministeriële 'goedkeuring' waarvan sprake is in de ROZ heeft de 

rechterr vastgesteld dat dit betekent dat de minister een beslissende stem heeft. Rb. 
Amsterdamm 24 juli 1995, Mediaforum 1995/10, p. B122-B124. 

77 CBB 18 december 1991, Computerrecht 1992/41, p. 63-164 [Millicomzaak). 
88 HDTP, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 

voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 54. 
99 RAPT, Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie, 'Advies 

Frequentiebeleid'' (Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat), 11 december 
1992. . 

1 00 Besluit van 25 april 1990. Stcrt. 1990, 81 {Besluit Nationale frequentie commissie). 
Ditt besluit verving de Beschikking Nationale frequentie commissie 1982, Stcrt. 1982, 
98. . 

1 11 Besluit van 25 april 1990, Stcrt. 1990, 81 (Besluit Nationale frequentie commissie). 
Ziee ook het Nationaal Frequentieverdelingsplan, verder NFVP, 1995, p. 12. In HDTP, 
'Frequentiebeleidd in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie voor 
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7 . 2 . 22 Radio-elektrisch e zendinrichtinge n 

Hoofdstukk m van de WTV 1989 regelde het machtigingenstelsel ten aanzien 
vann telecommunicatie-inrichtingen van bijzondere aard en beperkte omvang. 
Paragraaff 2 van dit hoofdstuk regelde de machtigingen voor radio-elektrische 
zendinrichtingen.122 Met de artikelen 16, 17, 19 en 20 uit deze paragraaf werd 
voorr de radio-elektrische zend- en ontvanginrichtingen een voortzetting - in 
hoofdzaakk - beoogd van het onder artikel 3ter T&T-wet ontstane regime.13 Wel 
werdd het wenselijk geacht een aantal in de praktijk vormgegeven zaken nu in de 
wett te regelen of althans daarvoor in de wet een grondslag te leggen.14 De 
toewijzingscriteriaa voor frequentiegebruiksrechten of liever gezegd zend-
ïnnchtingenn bleven echter buiten de wet. Eveneens werd wederom geen 
meldingg gemaakt van de allocatie, noch van de verantwoordelijkheid hiervoor, 
nochh van de mogelijke uitvoeringswijzen. 

Artikell 17 was de basis voor het toewijzingsbeleid Het artikel regelde de 
weigering-- en intrekkinggronden voor machtigingen voor radio-elektrische 
zendinrichtingen.. Deze weigeringgronden waren oorspronkelijk bedoeld als 
basiss voor een voornamelijk technische toetsing. Indien aan de vereisten ten 
aanzienn van doelmatigheid en efficiëntie voldaan was, diende in principe een 
machtigingg te worden verleend In de praktijk werd ten aanzien van de 
machtigingenn het beleid voortgezet de toewijzing te baseren op de volgorde van 
aanmeldingg ofwel volgens het principe 'die het eerst komt, het eerst maalt'. Dit 
geschieddee in overeenstemming met de internationale allocatieafspraken en 
lettendee op de mogelijkheid van schadelijke interferentie. Bovendien konden 
toelatingsvereistenn worden vastgesteld - zo kon worden vereist dat de aanvrager 
eenn 'redelijk belang' diende te hebben bij de machtiging of konden examen-

eigentijdss frequentiemanagement', september 1993, p. 54 wordt de noodzaak 
gesignaleerdd de NFC een breder platform te laten zijn onder voorzitterschap van het 
ministeriee van V&W. 

Wettelijkee definiëring van het begrip radio-elektrische zendinrichtingen werd toentertijd 
overbodigg geacht (Kamerstukken I 1987-88, 20369, nr. 226b, p. 8). Artikel 16 WTV 
bepaaldee enkel dat met radio-elektrische zendinrichtingen gelijk werd gesteld elke 
samenvoegingg van onderdelen die geschikt is om een dergelijke inrichting te vormen 
enn daarnaast de elektrische of elektronische inrichtingen die te samen met een radio-
elektrischee zendinrichting een radio-elektrische inrichting kunnen vormen met andere 
technischee eigenschappen. Deze elektrische of elektronische inrichtingen werden 
beschrevenn in het Besluit radio-elektrische zendinrichtingen, artikel A .3 .1 . 
KamerstukkenKamerstukken II 1987-88, 20369, nr. 3, p. 11 . 
KamerstukkenKamerstukken I11987-88, 20369, nr. 3, p. 12. 
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vereistenn worden vastgesteld voor de gebruikers van de te machtigen 
systemen.15 5 

Dee wet bepaalde dat - overigens ongeacht het feit of er een machtiging was 
vereistt - regels konden worden gesteld met betrekking tot de aanleg, het 
aanwezigg hebben en het gebruik van radio-elektrische zendinrichtingen ter 
waarborgingg van een doelmatig gebruik van de 'ether' of ten dienste van een 
doelmatigee verzorging van de telecommunicatie in het algemeen en economisch 
belang.16 6 

Hett betreffende AMvB was het Besluit radio-elektrische inrichtingen - hier 
verderr BRI genoemd.17 In het BRI werd een limitatieve opsomming gegeven 
vann mogelijke voorwaarden verbonden aan een machtiging, van overwegend 
technischee aard. In de opsomming werd onder meer het doel genoemd 
waarvoorr de zendinrichting mocht worden gebruikt. De aanwijzing van de 
frequentiess waarop een zendinrichting mocht uitzenden, werd eveneens als 
voorwaardee aan de zendermachtigingen verbonden.18 In overeenstemming met 
hett feit dat de interferentieschade als ratio gold - en geldt - voor het overheids
ingrijpenn in de spectrummarkt, was een machtigingsvrijstelling geregeld voor 
(naderr aan te wijzen categorieën van) zendinrichtingen met een zodanig gering 
zendvermogenn dat de kans op schadelijke interferentie tot nagenoeg nul werd 
gereduceerd.19 9 

Dee toewijzing van frequenties voor zendinrichtingen gaf geen recht op een 
exclusieff en storingsvrij gebruik daarvan.20 Door aan geen van de partijen het 
rechtt op storingsvrij gebruik toe te kennen werd de marktpartijen bij voorbaat 
dee mogelijkheid ontnomen om via onderhandelingen te komen tot een optimaal 
storingsniveau.211 Integendeel, bepaald werd dat door geen van de partijen 
storingg mocht worden veroorzaakt.22 De overheid trad bemiddelend op in het 
gevall van storing en nam daarmee de functie van eventuele onderhandelingen 

1 bb Artikel D.1.1. Besluit radio-elektrische inrichtingen, Stb. 1988, 552. 
1 66 Artikel 17 lid 4 en lid 5 WTV. 
1 77 Besluit radio-elektrische inrichtingen, Stb. 1988, 552, verder BRI. Hoofdstuk D betrof 

zendinrichtingenn met machtigingsvereiste en hoofdstuk E zendinrichtingen zonder 
machtigingvereiste. . 

1 88 Artikel D.1.2 lid 2 sub e BRI. 
1 99 Artikel E.1 BRI, op basis van artikel 17 lid 2 sub a WTV. 
2 00 Artikel C.9.1 BRI. 
2 11 Zie ook paragraaf 3.2.4. 
2 22 Artikel C.9.2/ F.7.2 BRI. 
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over.233 Als sanctie op eventueel frequenüe-'misbruik> werd in de WTV naast 
intrekkingg van de machtiging ook het opleggen van een zendverbod 
vastgelegd.24 4 

Dee regulering van ontvangstapparatuur was vastgelegd in artikel 19 WTV. De 
redenn voor het vereisen van een machtiging voor ontvangstinrichtingen lag 
voornamelijkk in de bescherming van de inhoud van de getransporteerde signalen 
tegenn niet toegestane ontvangst. Onder meer voor bepaalde satelliet-
ontvangstinrichtingenn waren machtigingen vereist.25 Verder werden voor
namelijkk technische vereisten aan de ontvangstapparatuur gesteld. Ten aanzien 
vann de te ontvangen radiofrequenties mochten echter geen eisen worden 
gesteld.266 De regulering van ontvangstapparatuur zal hier verder onbesproken 
wordenn gelaten. 

7.2.33 Spectrumgebruik zonder artikel 17 machtiging 

Dee basis voor de regulering van het spectrumgebruik waren, zoals gezegd, de 
zendermachtigingenn van artikel 17. Op dit basisprincipe zijn echter enkele 
uitzonderingenn geformuleerd. Artikel 28 WTV bepaalde dat het Hoofdstuk m 
WTVV - en daarmee ook artikel 17 - niet van toepassing was op (zend)in-
richtingenn van aan te wijzen overheidsorganen of diensten belast met de zorg 
voorr de veiligheid van de Staat dan wel de handhaving van de rechtsorde. De 
krijgsmacht,, politie en binnenlandse-veUigheidsdiensten hebben op basis van 
dezee bepaling bij beschikking frequenties toegewezen gekregen.27 Deze 
toewijzingg kon (deels) worden ingetrokken indien de betreffende frequenties "in 
hett kader van een doelmatige uitoefening van de taken ... niet meer nodig 
zijn".28 8 

Daarnaastt konden overheidsinstanties en categorieën van natuurlijke of rechts
personenn worden aangewezen die in aangegeven omstandigheden vrij waren van 
hett machtigingsvereiste op basis van artikel 17 lid 2 sub b WTV. Als nadere 
invullingg hiervan is in het BRI bepaald dat overheidsinstanties met een taak op 
hett gebied van spectrumbeheer konden worden vrijgesteld van het machtigings-

Artikell C.9.5 BRI. 
Artikell 48 lid 2 WTV jo artikel D.3.1 BRI. 
Artikell G.1.1. BRI. 
Artikell 19 lid 2 WTV. 
Artikell 4 Beschikking van 7 juni 1990, Stcrt. 1990, 123 (Beschikking aanwijzing 
overheidsorganenn en diensten, bedoeld in artikel 28 WTV). 
Artikell 5 Beschikking aanwijzing overheidsorganen en diensten. 
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vereiste.299 De Rijksluchtvaartdienst (RLD) en Hoofddirectie Telecommunicatie 
enn Post (HDTP) werd zodoende vrijstelling verleend van een machtiging voor 
zendinrichtingen.30 0 

Dee frequenties ten behoeve van de concessietaak werden toegekend door de 
ministerr van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 3 lid 2 WTV .31 De PTT 
hadd een exclusieve concessie op basis van artikel 3 WTV voor de aanleg, 
instandhoudingg en exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur, waar
onderr alle draadgebonden en alle draadloze verbindingen over de openbare 
grondd en tot aan de aansluitpunten van de infrastructuur. Daarbuiten vallende 
niet-openbaree netwerken behoefden een machtiging op basis van artikel 17. 
Overr dergelijke netwerken was het verboden diensten aan derden aan te bieden 
diee vielen onder de aan de PTT opgedragen diensten. Hiermee werden de 
mogelijkhedenn voor concurrentie aanzienlijk beperkt. Dit juridisch monopolie 
tenn aanzien van infrastructuur en diensten had uiteraard de nodige gevolgen 
voorr de vraag op de frequentiemarkt en daarmee voor de nijpendheid van het 
verdelingsvraagstukk op de betrokken deelmarkten. 

Artikell 18 WTV regelde de zenders voor punt-tot-puntverbindingen zoals de 
straalverbindingenn en de verbindingen ten behoeve van satellietcommunicatie. 
Hett creëerde voor dergelijke vaste verbindingen een ruimere weigerings-
mogelijkheidd bij machtigingaanvragen dan waarin artikel 17 voorzag - zie hierna. 
Tenn aandien van dergelijke verbindingen - die de openbare grond overschreden 
-- had KPN namelijk een voorkeursrecht tot aanleg. Pas indien KPN niet bereid 
off in staat was de verbinding binnen redelijke termijn en tegen redelijke 
voorwaardenn aan te leggen kon een machtiging worden verleend aan een derde 
gegadigde.. De werking van artikel 18 is later ingeperkt.32 De wettekst is in 1996 
zoo gewijzigd dat de bescherming van de concessionaris voor alle vormen van 

Artikell D.4.2 BRI. 
Beschikkingg van 19 december 1988 van de minister van Verkeer en Waterstaat, Stcrt. 
1988,, 254 (Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecom-
municatiee en Post). 
Beschikkingg van 11 juni 1990 van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende 
toewijzingg radio-frequenties t.b.v. de concessiehouder van de telecommunicatie-
infrastructuur,, Stcrt. 1990, 123. 
Inn 1991 is een interim-regeling tot stand gekomen waarbij de PTT ten dele afstand 
deedd van het recht op eerste weigering (Stcrt. 1991, 224). Later is deze regeling 
vervangenn door bekendmakingen. Bekendmaking van de minister van Verkeer en 
Waterstaatt van 20 mei 1994 met betrekking tot afzien eerste recht van weigering 
voorr o.a. satellietgrondstations, Stcrt. 1994, 94, en Bekendmaking van 21 juli 1995 
vann de minister van Verkeer en Waterstaat inzake de toepassing EU-richtlijnen 
communicatiee per satelliet, Stcrt. 1995, 147. 
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vastee verbindingen verviel op 1 januari 1997, terwijl voor satellietverbindingen 
dee bescherming met directe ingang zijn kracht verloor.33 

Watt betreft de omroepdiensten heeft de Radio-Omroep-Zender-Wet (ROZ) 
eenn voorkeursrecht voor de aanleg en exploitatie van zendinrichtingen voor 
publiekee omroep neergelegd bij de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij, 
dee Nozema. De ROZ stelde dat de voor deze taak gebruikte frequenties en 
zendvermogenss goedkeuring behoefden van de minister van V&W.34 De ROZ 
wass ten dien aanzien een lex specialis ten opzichte van de WTV, hetgeen 
betekendee dat het zendermachtigingenregime niet van toepassing was op de 
Nozema.355 Wat betreft de lokale omroep heeft de Nozema afgezien van haar 
voorkeursrecht.. Voor de commerciële omroep is door de rechter bepaald dat 
hett voorkeursrecht van de Nozema daarop geen betrekking had.36 Deze partijen 
warenn derhalve aangewezen op een artikel 17 machtiging. 

7.2.44 Artikel 17 

Allenn die niet uit hoofde van de hiervoor genoemde bijzondere toekenningen of 
vrijstellingenn frequenties tot hun beschikking hadden, waren op artikel 17 
aangewezen.. Op basis van artikel 17 WTV werden machtigingen uitgegeven 
voorr zenderexploitatie (en impliciet tevens frequentiegebruik) ten behoeve van 
"tdecornrnunicatie-inrichtingenn van bijzondere aard of beperkte omvang voor 
particulierr gebruik of gebruik voor de eigen beroeps- of bedrij fsuitvoering".37 

Hett systeem van artikel 17 was positief geformuleerd. Een machtiging diende te 
wordenn verleend, tenzij zich een van de weigeringsgronden van lid 7 of 8 (later 
lidd 9) voordeed. In het eerste geval diende de machtiging zonder meer te worden 
geweigerd.. In het tweede geval was er meer ruimte voor beoordeling en kón de 
machtigingg worden geweigerd 

Dee weigeringsgronden werden in artikel 17 limitatief opgesomd. Een machtiging 
werdd onder andere geweigerd indien "een doelmatig gebruik van de ether dit 
vordert"" of "een doelmatige verzorging van de telecommunicatie in het alge-

Wett van 28 maart 1996, houdende wijziging van de Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningen,, de Mediawet, de Radio-Om roep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van 
Strafvorderingg in verband met de liberalisering van kabelgebonden telecommunicatie-
inrichtingenn (kabelgebonden telecommunicatie), Stb. 1996, 320. 
Artikell 2, zevende alinea ROZ. 
Artikell 70 WTV, artikel 2 derde alinea ROZ. 

CBBB 27 januari 1993 en ARRvS 19 maart 1993, Computerrecht, 1993/3, p. 119-128 
[Voorkeursrecht[Voorkeursrecht Nozema), m.nt. Dommering. 
Nationaall Frequentieverdelingsplan (NFVP) 1993, p. 13. 
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meenn maatschappelijk en economisch belang dit vordert" (artikel 17 lid 7 sub b 
enn c). In de MvT is aangegeven dat met opzet de term Vordert' is gebruikt om 
duidelijkk te maken dat de weigeringsgronden restrictief moeten worden 
opgevat.38 8 

Naastt de weigeringsgronden werden ook de intrekkingsgronden limitatief 
opgesomdd in artikel 17 (lid 9, later lid 10). Ook daar was het doelmatig gebruik 
vann 'de ether* een grond voor ingrijpen. Een andere intrekkingsgrond was dat de 
houderr van de machtiging de regels en voorwaarden niet nakwam. In de MvT 
werdd opgemerkt dat bij intrekking een redelijke termijn in acht diende te worden 
genomenn en dat een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen diende te 
hebbenn plaatsgevonden.39 Ook derde belanghebbenden konden overigens een 
aanvraagg tot intrekking of wijziging van een machtiging of ontheffing indienen.40 

Bijj of krachtens AMvB konden regels worden gesteld ten aanzien van de 
totstandkomingg van besluiten tot verlening, wijziging of intrekking van een 
artikell 17 machtiging.41 De wijze waarop een aanvraag tot verlening wijziging of 
intrekkingg diende te geschieden, werd bepaald in de Regeling aanvragen 
telecornmunicatie-inrichtingen.422 De besUssingstermijn en de te overleggen 
gegevenss werden bepaald in het BRL43 De totstandkoming van het 
verleningsbesluitt echter, gelezen als de wijze waarop het toewijzingsmechanisme 
functioneerde,, is niet terug te vinden. Toetsing van elke aanvraag afzonderlijk 
aann de gestelde regels komt echter in de praktijk neer op 'die het eerst komt, het 
eerstt maalt', zodat impliciet toch een keuze voor een specifiek toewijzings
mechanismee werd gemaakt. 

Voorr commerdèle-omroepdoeleinden zijn op basis van artikel 17 meerdere 
aanvragenn 'opgespaard* om vervolgens in een keer de verieningbeslissingen over 
allee aanvragen te vellen. Deze door de rechter goedgekeurde uitleg van artikel 17 
(ziee paragraaf 7.3.1) impliceerde wellicht dat ook voor telecommunicatie - en de 
daarbijj behorende frequenties - de overheid een zekere beoordelingsvrijheid 

3 00 Kamerstukken II1987/88, 20396, nr. 3, p. 2 1 . 
3 99 Kamerstukken I11987/88, 20396, nr. 3, p. 39. 
4 00 Nota van Toelichting BRI. De groep belanghebbenden diende te worden afgebakend 

aann de hand van de weigerings- en intrekkingsgronden van artikelen 17, 18 en 19 
WTV. . 

4 11 Artikel 15 WTV. 
4 22 Stcrt. 1989, 50. 
4 33 Artikel B. 1.2 en B. 1.7 BRI. 
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toekwam.444 Anderzijds was de jurisprudentie ten aanzien van de omroep
frequentiess dermate specifiek dat de nauwkeurige grenzen van deze vrijheid niet 
klakkelooss waren over te nemen. Het verdient de voorkeur voor ingrijpende 
wijzigingenn in het beleid een wettelijk kader neer te zetten, zoals ook is geschied 

7.33 Een nieu w spectrumbelei d 

Reedss in 1993 is in het kader van de (voorlopige) uiteenzetting van het nieuwe 
telecommunicatiebeleidd melding gemaakt van een vernieuwing van het 
frequentiebeleid.455 Het beleidsvoornemen betrof een waarde-georiënteerd fre
quentiebeleid.466 Ten behoeve van de introductie van GSM is in 1994 vervolgens 
dee vergelijkende toets ingepast in de WTV, echter uiteindelijk zonder waarde-
bewustmakingselement.. In 1995 verscheen de nota Frequentiebeleid en in dat 
zelfdee jaar volgde een studie naar aanleiding van deze nota naar de inzet van het 
marktmechanismee in het frequentiebeleid.47 Voor de toewijzing van DCS 1800 
vergunningenn is daarop het veilingmechanisme geïntroduceerd. De wijzigingen 
diee de WTV achtereenvolgens heeft ondergaan, worden behandeld in de 
volgendee paragrafen. Eerst worden kort de ontwikkelingen op het gebied van de 
omroepp aangestipt. 

7.3.11 Omroep 

Opp het gebied van de omroep maakte de opkomst van de commerciële radio-
omroepp een nieuw beleid noodzakelijk. Het rapport Verdeelde frequenties, 
veranderd!?? omroep' signaleerde in 1992 dat een bevredigende oplossing voor het 
verdelingsprobleemm ten aanzien van de beschikbare frequentieruimte een 
wetswijzigingg vereiste, bij gebrek aan een toereikende bevoegdheid binnen het 

Dommeringg bestrijdt dat de artikel 17 weigeringsgronden kunnen worden gehanteerd 
bijj het opzetten van een complex toewijzings- dan wel weigeringsbeleid waarbij anders 
dann op volgorde van aanmelding de aanvragen worden beoordeeld en vergeleken op 
grondenn hoofdzakelijk ontleend aan andere beleidscriteria (Dommering 1992a). 
'Hoofdlijnennotitie.. Hoofdlijnen herziening wet op de telecommunicatievoorzieningen' 
julii 1993, p. 28-29. 
Ziee ook het advies van de CAPT (voorheen RAPT, Voorlopige Raad van Advies inzake 
Postt en Telecommunicatie, 'Advies Frequentiebeleid' (Advies aan de Minister van 
Verkeerr en Waterstaat), 11 december 1992) en CAPT, 'Advies uitwerking frequentie-
beleid',, maart 1993. 
Cooperss & Lybrand, 'Meer marktwerking binnen een begrensde bandbreedte. 
Onderzoekk naar de mogelijkheden van de introductie van het marktmechanisme bij 
frequentieverdelingg voor zakelijke toepassingen', juli 1995. 
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kaderr van de WTV.48 De restfrequenties waren de frequenties die als het ware 
overschotenn na bediening van de publieke omroep in het voor radio-omroep 
gereserveerdee spectrumdeel.49 Een eerste verdeling van de zogenaamde 
restfrequentiess is desalniettemin in 1994 door middel van een vergelijkende toets 
opp basis van het bestaande artikel 17 WTV totstandgekomen.50 Deze eerste 
verdelingg heeft de rechter grotendeels intact gelaten.51 De rechter stelde dat de 
weigeringsgrondenn van artikel 17 de benodigde beoordelingsvrijheid insloten 
voorr de ontwikkeling van een beleid voor de gelijktijdige verdeling van 
commerdële-radio-omroepfrequenties.52 2 

Tenn aanzien van toetsing aan de weigeringsgrond 'doelmatig gebruik van de 
ether'' bepaalde de rechter dat in het geval er meer (opgespaarde/verzamelde) 
vraagg is dan aanbod, louter technische overwegingen niet geschikt waren om te 
bepalenn welke aanvragen prioriteit behoren te krijgen.53 Het in acht nemen van 
overwegingenn die niet rechtstreeks aan de WTV waren ontleend, was in dat 
gevall toegestaan. De verdeling hoefde niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden 
volgenss het principe 'die het eerst komt, het eerst maalt'. Wel diende bij het 
ontwikkelenn van een dergelijk beleid gerede spoed te worden betracht. De 
bevoegdheidd een extensief verdelings- en selectiebeleid te voeren op basis van 
ditt artikel dat zelf weinig aanwijzingen hieromtrent bevat, werd daarmee 
grotendeelss gesanctioneerd. 

Eenn wetswijziging ter liberalisering van de mediawetgeving heeft het inzetten 
vann een veiling ten behoeve van de verdeling van commerdèle-omroep-

Commissiee etherfrequenties en commerciële omroep, 'Verdeelde frequenties, 
veranderdee omroep' (advies), 1992, p. 15. 
Onderr andere door Linnartz & Meuleman 1992 wordt al gewezen op de inefficiëntie 
vann de historisch gegroeide indeling en de extra mogelijkheden bij herrangschikking 
vann FM frequenties. 
Inn de brochure van het ministerie van WVC, 'Omroepfrequenties voor commerciële 
toepassingen'' 1993 zijn de aanvraagvoorwaarden en selectiecriteria aangegeven. De 
aanvragenn konden vanaf 1 oktober 1993 worden ingeleverd. 
Ziee echter CBB 22 maart 1995, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio) waarin 
onderr meer werd bepaald dat de mogelijkheid om een commerciële frequentie te 
verkrijgenn niet in beslissende mate afhankelijk mocht worden gemaakt van het 
programma-aanbodd van de publieke omroep. Aan Sky Radio en de Vrije Radio Omroep 
Nederlandd (VRON) zijn uiteindelijk extra machtigingen verleend. Daartegen is 
vervolgenss zonder succes geprocedeerd door Arcade, Veronica c.s. en de NOS. CBB 
244 januari 1996, Mediaforum 1996/3, p. B44-B48. 
CBBB 22 maart 1995, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio). 
CBBB 6 november 1991, Mediaforum 1993-5, p. B57-B61 (Vrije ether). 
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frequentiess mogelijk gemaakt.54 Daarbij werden tevens in de Mediawet 
opgenomenn de bepaling waarin de mogelijkheid van zenderkleuring is vastgelegd 
(artikell 82e Mw) en de mededingingsbepaling dat voor de uitzendingen van 
eenzelfdee instelling niet meer dan één frequentiepakket) mocht worden 
gebruiktt (artikel 82f Mw). 

Bijj amendement is vervolgens bepaald dat de benodigde wijzigingen van de 
WTVV een aparte inwerkingtredingdatum konden krijgen met als oogmerk een 
veilingg in principe uit te stellen tot na afronding van het zogenaamde zero-base 
onderzoekk naar mogelijke frequentie-indelingen.55 In 1997 is - in plaats van de 
voorgenomenn veiling56 - een tijdelijke verdeling van de restcapaciteit tussen de 
voornaamstee marktpartijen tot stand gekomen in afwachting van de inven
tarisatiee van de eigenlijke ruimte voor (commerciële) omroep.57 Het voornemen 
wass om - na afronding van het zero-base onderzoek - de vergunningen door 
middell van een veiling uit te geven.58 De definitieve besluitvorming rond het 
zero-basee onderzoek zou begin 2000 zijn afgerond.59 Het voornemen is de 
toewijzingg begin 2001 te laten plaats vinden.60 

Hett wettelijk kader voor de verdeling van omroepfrequenties wordt nu gegeven 
doorr de Telecomrnunicatiewetgeving - in plaats van de gewijzigde WTV - in 
samenhangg met de gewijzigde Mediawet. In deze laatste wet staat (onder meer) 
dee voornoemde marktcorrigerende bepaling van artikel 82e op basis waarvan 
desgewenstt een specifieke inhoudelijke kleuring kan worden meegegeven aan de 
tee vergeven frequenties. Opvallend is dat de doelstellingen (corrigering van de 
marktuitkomstt aan de hand politiek bepaalde criteria ten aanzien van de inhoud 
vann de programma's om een bepaald aanbod aan het publiek te garanderen) die 
hett bestaansrecht van de publieke omroep vormen, nu ook nagestreefd kunnen 
wordenn via de commerciële omroep. Herhaalde correcties ten aanzien van het 

Wijzigingg van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatie-
voorzieningenn en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1 935 in verband met de liberalisering 
vann de mediawetgeving, Stb. 1 997, 336. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 24 808, nr. 15. 
TNOO had reeds een onderzoek afgerond naar de vraag op welke wijze de frequenties 
geveildd dienden te worden. TNO, 'Deining over golven. Dienen FM-frequenties los of 
inn pakketten te worden geveild', 1996. 
Dee kamer heeft ingestemd met de tijdelijke regeling. Kamerstukken II 1996/97, 24 
095,, nr. 13. Een tweede tijdelijke verdeling betreft niet-landelijke frequenties voor 
commerciëlee radio-omroep, aangemeld door de gegadigden zelf (op uitnodiging: Stcrt. 
1998,, 5, p. 2). Kamerstukken II 1997/98, 24 095, nr. 16. 
KamerstukkenKamerstukken II 1 998/99, 24 095, nr. 20. 
KamerstukkenKamerstukken II 1998/99, 24 095, nr. 23. 
KamerstukkenKamerstukken II 1998/99, 24 095, nr. 23. 
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commerciëlee deel van de maikt lijken overbodig. De Commissie Media
concentratiess heeft in haar advies van 19 april 1999 overigens geadviseerd om 
vann artikel 82e Mediawet geen gebruik te maken, met het oog op het feit dat 
pluriformiteitt primair via de publieke omroepvoorziening hoort te worden 
gewaarborgd.611 Ook de regering heeft uiteindelijk in de notitie Doelmatige inzet 
vann radiozenders voor publieke omroep * gesteld geen reden te zien gebruik te 
makenn van de mogelijkheden die artikel 82e biedt.62 

Hett veilingmechanisme als verdelingsinstrument en de inpassing daarvan in de 
telecomwetgevingg wordt in het onderstaande besproken. De inhoudelijke 
afwegingenn in het beleid ten aanzien van radio-omroep wordt hier verder 
onbesprokenn gelaten. 

7.3.22 Wet mobiele telecommunicatie 

Mett de ontwikkeling en liberalisering van de tdecommunicatiemarkten groeide 
opp het gebied van de telecommunicatiediensten eveneens de behoefte aan een 
toewijzingsmechanismee dat meer mogelijkheden bood dan het op-volgorde-van-
aanmelding-mechanisme.. In plaats van de mogelijkheden te benutten die artikel 
177 WTV bood bij het beleid ten aanzien van de commerciële radio-omroep 
heeftt men het voor de mobiele telecommunicatie nodig geacht een wets
wijzigingg door te voeren.63 

Inn 1994 is door middel van de Wet Mobiele Telecommunicatie (WMI)64 de 
WTVV gewijzigd, hoofdzakelijk naar aanleiding van de Europese ontwikkelingen 
opp het gebied van mobiele-telecomdiensten.65 Direct gevolg van deze wets-

6 11 Commissie Mediaconcentraties, 'Profijt van Pluriformiteit. Over concentraties in de 
mediasectorr en de vraag naar bijzondere regelgeving', Den Haag, 1999, p. 30. 

6 22 Toegestuurd aan de kamer op 14 juli 1999. Kamerstukken II1998/99, 26 684, nr. 1. 
6 33 De noodzaak hiertoe was overigens niet onbetwist. Zie Van den Hoven van Genderen 

1992,, p. 264, Dommering 1991, p. 225, Dommering 1992a, p. 196. 
6 44 Stb. 1994,628. 
6 55 Het betrof met name de verplichtingen met betrekking tot de invoering van de nieuwe 

dienstenn ERMES en GSM. Aanbeveling 90/543/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 
inzakee de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een paneuropese 
openbaree semafoondienst te land, PbEG 1990 L 310/23 en Richtlijn 90/544/EEG van 
dee Raad van 9 oktober 1990 inzake de voor de gecoördineerde invoering in de 
Gemeenschapp van de paneuropese openbare semafoondienst te land bestemde 
frequentiebanden,, PbEG 1990 L 310/28. Aanbeveling 87/371/EEG van de Raad van 
255 juni 1987 inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale 
cellulairee mobiele communicatie te land in de Gemeenschap, PbEG 1987 L 196/81 en 
Richtlijnn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een ge-
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wijzigingg was dat KPN haar monopolie voor mobiele mfrastructuur en diensten 
(artikelenn 3 en 4 WTV) sterk ingeperkt zag. Voor openbare mobiele-telecom-
municatiee konden na de wijziging ook aan andere partijen vergunningen worden 
verleend.. Daartoe werd hoofdstuk Ila ingevoegd en bovendien werd hoofdstuk 
mm van de WTV zodanig verruimd dat ook op basis daarvan landelijk dekkende 
mobielee telecornmunicatie-inrichtingen konden worden opgezet. Een uit
zonderingg bleef echter bestaan voor aan de concessiehouder opgedragen 
vormenn van mobiele communicatie, zoals daar nog was de maritieme 
communicatie,, aangewezen in het Besluit opgedragen telecommunicatiediensten, 
artikell 3 lid 2.66 

Hoofdstukk Ila werd ingevoegd met het oog op de introductie van Europees 
gestandaardiseerdee en qua frequentiegebruik geharmoniseerde technische 
systemen,, in de wet aangeduid als bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzenn technische systemen.67 Voor de overige mogelijke technische systemen 
voorr mobiele telecommunicatie is zoals gezegd de toepassing van hoofdstuk IQ 
uitgebreid.. Dit is gebeurd door wijziging van artikel 14 lid 1 - waardoor 
openbaree mobiele diensten niet langer als verboden activiteit golden voor 
houderss van een artikel 17 machtiging - en door invoeging van artikel 17 lid 8 -
waarmeee de weigeringgrond dat "de doelmatige verzorging van de 
telecommunicatiee in het algemeen maatschappelijk en economisch belang dit 
vordert"" is uitgeschakeld voor een machtigingsaanvraag voor gegevenstransport 
mett en tussen mobiele gebruikers. Daarnaast bleef voor niet-openbare mobiele 
telecommunicatiee hoofdstuk IQ als vanouds van toepassing. 

Mett de liberalisering van de mobiele diensten werden derhalve de gronden tot 
weigeringg van een machtiging hoofdzakelijk beperkt tot de spectrumordenings-
aspecten.. In de Memorie van Toelichting werd ten aanzien van de toewijzing op 
basiss van hoofdstuk UI - nu getiteld ^elecomniunicatie-inrichtingen' -
overigenss aangegeven dat een van de weigeringsgronden voor het verlenen van 
eenn machtiging kon zijn, dat in de voorgenomen dienst reeds werd voorzien 
doorr een vergunninghouder krachtens hoofdstuk Ila.68 Een dergelijke situatie 
betroff dan de voorgenomen levering van een dienst verwezenlijkt met een ander 

coördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele com-
municatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, PbEG 
19877 L 196/85. 
Besluitt van 1 december 1988, Stb. 1988, 551 {Besluit opgedragen telecommunicatie-
diensten). . 
Dee aanwijzing van GSM, ERMES en DCS 1800 is terug te vinden in het (gewijzigde) 
Besluitt vergunningen mobiele telecommunicatie GSM Stb. 1994, 629. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 7. 
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technischh systeem dan een van de aangewezen technische systemen. Deze laatste 
kondenn namelijk alleen met een vergunning krachtens hoofdstuk Ha worden 
gehanteerd69 9 

Inn plaats van alle vormen van mobiele telecommunicatie onder eenzelfde 
vergunningensysteemm te brengen is - zo blijkt uit het voorgaande - gekozen 
voorr een gescheiden aanpak.70 Onder hoofdstuk II konden vergunningen voor 
dee aanleg en instandhouding van telecommumcatie-infrastmctuur (inclusief 
straalverbindingen,, exclusief kabel en satellietverbindingen) door een ver
gelijkendee toets worden verleend. Onder hoofdstuk Hl was dee praktijk verlening 
opp volgorde van aanmelding. Het werd door de minister mogelijk geacht om in 
plaatss van elke gegadigde op volgorde van binnenkomst te beoordelen ook 
onderr hoofdstuk HE een verdeling tussen verschillende gegadigden in een keer te 
organiseren,, evenals voor de commerciële omroep het geval was. De toen nog 
opp te stellen nota Frequentiebeleid diende meer duidelijkheid op dit punt te 
brengen.71 1 

Dee nota Frequentiebeleid heeft een schets gemaakt van mogelijke, meer 
marktgerichtee nieuwe verdelingsmethoden. Voor de implementatie hiervan is 
echterr niet hoofdstuk m als basis genomen, maar is gekozen voor een 
wetswijziging.. De hieronder te bespreken Veilingwet heeft het verdelings
instrumentariumm van de WTV dan ook opnieuw uitgebreid. Hieronder wordt 
echterr eerst het bij de WMT ingevoegde hoofdstuk Ha in de WTV besproken. 

7.3.33 Hoofdstuk Ma 

Frequentk^ndksivchtatdhistier^innit^ Frequentk^ndksivchtatdhistier^innit^ 
Opp basis van artikel 13a van hoofdstuk Ha konden vei-gunningen worden 
uitgegevenn voor "de aanleg en instandhouding van telecommunicatie-
infrastructuur,, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele 
telecommunicatiedienstenn door middel van bij algemene maatregel van bestuur 

6 99 Artikel 13f WTV. 
7 00 Dit in tegenstelling tot het advies van de Raad van Advies inzake Post en 

Telecommunicatiee (RAPT) van 29 januari 1992. De overweging van de regering was 
onderr meer dat gezien het tempo van wijzigingen van de WTV - noodzakelijk gemaakt 
doorr Europees beleid - het beheersbaar houden van het wijzigingsproces prioriteit had. 
Derhalvee werd volstaan met een hoofdstuk bedoeld voor de uitvoering van de vanuit 
Europaa opgelegde verplichtingen. Kamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 3, p. 4. 

7 11 Kamerstukken // 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 7. 
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aann te wijzen technische systemen".72 Uitgangspunt was derhalve de (netwerk)-
dienstvergunningg waaraan vervolgens het frequentiegebruiksrecht werd 
gekoppeld d 

Opp basis van artikel 13e werden bij beschikking de frequenties verleend, 
benodigdd voor de uitvoering van de vergunning. De minister kon aan de be
schikkingg voorschriften en beperkingen verbinden die konden worden gewijzigd 
(artikell 131 lid 3). Tijdens de looptijd van de vergunning konden ook wijzigingen 
wordenn aangebracht in de toegekende frequenties (artikel 13e lid 3). In de MvT 
iss overigens slechts een verwijzing naar vermeerdering of vermindering van de 
frequentiess terug te vinden, dus niet naar verandering van golflengten.73 

Dee algemene gebruiksvoorwaarden voor de frequenties konden bij AMvB aan 
dee vergunninghouder dan wel een derde-uitvoerende worden opgelegd evenals -
onderr andere - eisen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en de 
gebondenheidgebondenheid aan internationale afspraken (artikel 13g). Een individuele 
uitwerkingg van de algemene voorwaarden kon worden opgenomen in de 
eigenlijkee vergunningsvoorwaarden.74 De frequenties mochten alleen worden 
ingezett voor diensten die mogelijk waren met behulp van het aangewezen 
technischee systeem (artikel 13d). De verplichte diensten werden opgenomen als 
vergunningsvoorwaardee (artikel 13i). 

ToeztyzingmechariismeenToeztyzingmechariismeen regdamgouergtng 
Dee vergunningen voor mobiele telecommunicatie werden per technisch systeem 
gelijktijdigg verleend door middel van een vergelijkende toets (artikel 13h). Er 
wass dus nog duidelijk gelegenheid tot hantering van een veelheid aan 
selectiecriteria,, gericht op selectie van een gewenste prijs/kwaliteit verhouding. 
Dee inhoud van de aanvragen op basis waarvan de vergelijking plaatsvond werd 
bepaaldd bij AMvB. Bij de aanvraag diende een technisch en commercieel plan te 
wordenn ingediend (artikel 13h lid 1). De beoordeling had betrekking op onder 
meerr de kwaliteit van de infrastructuur, de te leveren diensten, kennis en 
ervaringg en het voorgenomen gebruik van de beschikbare radiofrequenties 
(artikell 13h lid 3 sub d). 

Hett voorstel een winstheffing op te leggen aan de geselecteerde partijen is bij 
amendementt uit het wetsvoorstel gehaald.75 De ministerraad heeft zich hierbij 

Ditt omsluit ook de benodigde straalverbindingen echter niet de kabels, kabelwerken en 
satelliet-verbindingenn (artikel 13a lid 3 WTV). 
KamerstukkenKamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 3, p. 24. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 25. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 7. 
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neergelegd,, zij het dat de minister uitdrukkelijk heeft verwezen naar de 
mogelijkheidd later marktconforme criteria toe te passen, verwijzend naar de op 
tee stellen nota Frequentiebeleid.76 Gesteld werd dat niet kon worden uitgesloten 
datt de GSM vergunninghouders alsnog met dergelijke criteria geconfronteerd 
zoudenn worden.77 

Voorr de gelijktrekking van de ongelijke startposities van de GSM-vergunning-
verkrijgerss is artikel 13x bij nota van wijziging op verzoek van de kamer 
ingevoegd.788 Op basis van dit artikel konden voorschriften en beperkingen met 
betrekkingg tot roaming en nummerbehoud worden opgelegd aan KPN. De 
rechttrekkingg kon overigens alleen geschieden op verzoek van de partij met 
achterstand.799 De rechttrekking is hier duidelijk gezocht in de aan de vergunning 
verbondenn rechten en plichten en niet in een eenmalige financiële compensatie. 
Zoalss reeds in het hoofdstuk 3 is betoogd heeft deze aanpak mijns inziens de 
voorkeurr omdat de effecten van de vergunningsvoorwaarden zijn gericht op de 
respectievelijkee concurrentieposities terwijl een eenmalige financiële heffing 
voornamelijkk gelijktrekking van de toetredingsbarrières op het oog heeft, zonder 
langee termijn gedragseffecten. 

VergunningenVergunningen en secundaire markt 
Hett aantal vergunningen werd bij AMvB bepaald op basis van de beschikbare 
frequentieruimte,, tenzij een doelmatige verzorging van de diensten in het 
algemeenn maatschappelijk en economisch belang een kleiner aantal ver
gunningenn vorderde (artikel 13b). Een wettelijke grondslag voor parlementaire 
controlee ontbrak derhalve ten aanzien van deze belangrijke beslissing. 

Dee duur van de verleende vergunningen is vastgesteld bij AMvB waarbij diende 
tee worden gelet op de periode waarin return of investment kon worden 
gerealiseerdd (artikel 13k).80 Verlenging hoeft pas duidelijk te worden gemaakt 
uiterlijkk twee jaar voor afloop van de vergunning. Opmerkelijk is dat deze 
verlengingsbesluitenn voor alle vergunningen voor het betreffende systeem 
gelden.. Een alternatief had kunnen zijn de verlenging individueel te bepalen op 
grondd van gebleken goed gedrag.81 

7 66 Kamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 10. 
7 77 Kamerstukken 11993/94, 23 444, nr. 339a. 
7 88 Kamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 5, p. 5. 
7 99 Artikel 13x lid 2 WTV. 
8 00 Kamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 28-29. 
8 11 Zoals geschiedt in de Verenigde Staten. Zie Verberne, Van Eijk & Oommering 1996, p. 

242. . 
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Overdrachtt van de vergunning en daarmee de frequenties was niet mogelijk 
zonderr daartoe verkregen toestemming - mogelijkerwijs met voorschriften en 
beperkingenn - van de minister (artikel 13u). Dit heeft een hoofdzakelijk mede
dingingsrechtelijkee achtergrond- Er is voor gekozen bij voorbaat overdracht aan 
eenn andere vergunninghouder voor hetzelfde systeem uit te sluiten. Voorts is 
overdrachtt aan de concessiehouder en de Staat bij voorbaat uitgesloten. De 
weigeringsgrondenn lieten de minister vrij veel ruimte. Overeenstemming van de 
grondenn voor weigering van overdracht met de mogelijke weigeringsgronden bij 
initiëlee vergunningveriening ontbrak. 

UïtuoeringUïtuoering toeunjzmg 
Hett plan was het bovenstaande systeem van vergunningvaststelling en -verlening 
inn te zetten voor GSM, ERMES en DCS 1800. Voor GSM en ERMES zijn op 
basiss van hoofdstuk Ila inderdaad vergunningen verleend, waarvan voor beide 
systemenn één aan KPN op basis van artikel 13i. Voor het GSM-systeem is de 
tweedee beschikbare vergunning verleend aan de nieuwkomer libertel op basis 
vann een vergelijkende toets.82 KPN mocht op basis van een tijdelijke vergunning 
reedss vanaf de inwerkingtreding van de wet met de nieuwe systemen aan de 
slag.83 3 

Menn kan zich afvragen of de bovenbedoelde vergunningverleningen - door in 
hett bijzonder de speciale behandeling van KPN - geen bijzondere rechten 
hebbenn opgeleverd zoals bedoeld in de Europese richtlijn ter liberalisering van 
dee mobiele-dienstenmarkten.84 Indien dit het geval is, is het de vraag op welke 
wijzee voldaan dient te worden aan de verplichting tot afschaffing van dergelijke 
rechtenn (te denken valt aan intrekking, wijziging of compenserende maat
regelen). . 

Overigenss moet worden vermeld dat ook het zonder meer doorspelen van de 
ATFF 3 frequenties aan de GSM vergunninghouders bijzondere rechten kan 
hebbenn opgeleverd in strijd met de Europese regelgeving. ATF 3 - ook wel 
NMTT - was het af te bouwen analoge mobiele-telecommunicatiesysteem van 
KPN.. Op aanvraag zijn bij beschikking de ATF 3 frequenties aan de GSM 
aanbiederss verleend.85 In de vergunningsvoorwaarden van de GSM ver
gunningenn was een regeling opgenomen voor de toekomstige uitbreiding van 

Stcrt.Stcrt. 1995, 59. De tweede vergunning voor ERMES is verleend aan Callmax, Stcrt. 
1996,, 162. 
Artikell 1 3i lid 3 WTV. 
Ziee p. 190. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 171, nr. 26. 

82 2 

83 3 
84 4 
85 5 
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hett aantal frequenties.86 Er kan worden betoogd dat hierdoor reeds bij initiële 
uitgiftee een voorwaardelijk recht is verleend. De initiële uitgifte zou in dit geval 
bepalendd zijn voor de vaststelling of al dan niet bijzondere rechten zijn ontstaan. 

Hett wetswijzigingproces voor het invoegen van de vergelijkende toets ter 
gelegenheidd van de introductie van GSM in Nederland heeft ongeveer drie jaar 
vertragingg opgeleverd De vergelijkende toets zelf heeft een ruim half jaar in 
beslagg genomen, waarbij de selectieprocedure complex en zelfs ondoorzichtig is 
genoemd.877 Het verzuim meerdere mogelijkheden in de wet in te bouwen 
wreektee zich bovendien toen later het inzicht prevaleerde dat een veiling 
positievee eigenschappen bezat en het wenselijk was dit instrument in te zetten 
voorr de verdeling van de vergunningen voor het DCS 1800-systeem. De 
uitwerkingg van de veranderde visie op het spectrumbeleid is neergelegd in de 
notaa Frequentiebeleid. 

7.3.44 Nota frequentiebeleid 

Inn 1995 is de nota Frequentiebeleid uitgekomen als voorzet voor een nieuwe 
aanpakk van het frequentiebeleid In de nota werd allereerst een aantal 
tekortkomingenn gesignaleerd van het tot dan toe geldende beleid Genoemd 
werdenn het ontbreken van voldoende transparantie bij de verdeling van 
frequenties,, onvoldoende invloed van (potentiële) gebruikers op frequentie-
toewijzingen,, het ontbreken van een duidelijke, wettelijk gefundeerde verdeling 
vann bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het ontbreken van een 
adequaatt toewijzings- en planningsinstTumentarium.88 Hieronder volgt een korte 
besprekingg van de hoofdpunten uit de nota op het gebied van allocatie, 
vergunningsvoorwaardenn en toewijzing. 

Verdêzng-aüocatk Verdêzng-aüocatk 
Dee eerste stappen in het kader van de allocatie worden, zoals in de voorgaande 
hoofdstukkenn is uiteengezet, in internationaal verband genomen. Vertegenwoor
digingg van de Nederlandse belangen daarin heeft in de nota Frequentiebeleid 
aandachtt gekregen. Aangekondigd werd dat "meer dan nu het geval is", 
duidelijkee richtlijnen en uitgangspunten zouden worden geformuleerd voor de 
Nederlandsee delegaties in het internationaal overleg. Deze richtlijnen en 
uitgangspuntenn dienden volgens de nota tot stand te komen na beleidsevaluatie 

KamerstukkenKamerstukken I11996/97, 25 171, nr. 5, p. 5-6. 
Dee minister zelf heeft opgemerkt dat men er niet aan ontkwam een "niet geheel 
transparantee keuze te maken" [Handelingen I11996/97, p. 6395). 
HDTP,, 'Nota Frequentiebeleid' 1995, p. 6. 
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enn overleg met belanghebbenden om vervolgens te worden vastgesteld in de 
ministerraad.89 9 

Dee weergave van de nationale allocatie, dat wil zeggen de nadere verdeling over 
"nationalee gebruikscategorieën en gebruikersgroepen"90 is in Nederland tot 
driemaall toe vastgelegd in een zogenaamd Nationaal Frequentieverdelingsplan 
(NFVP),, voor het laatst in 1995. De Nationale Frequentieverdelingplannen 
werdenn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De bedoeling -
zoalss aangekondigd in de nota Frequentiebeleid - was het verdelingsplan 
tweejaarlijkss op te stellen. Als richtlijn voor de nationale allocatie werd genoemd 
dee afstemming op "een evenwichtige afweging van de verschillende belangen in 
Nederland".. De hoofdpunten van de verdeling over de gebruiksgroepen - en 
tevenss de voorstellen tot herverdeling tussen gebruikscategorieën - dienden 
volgenss de nota te worden voorgelegd aan de ministerraad. In de nota is een 
onderscheidd gemaakt tussen vier gebruikscategorieën: 

•• zakelijk gebruik (frequenties als hulpbron ten behoeve van economische 
bedrijfsvoering) ) 

•• gebruik voor vitale overheidstaken (staatsveiligheid, defensie, openbare orde 
enn veiligheid en luchtvaart- en maritieme veiligheid) 

•• omroep (publieke en commerciële omroep, commerciële omroep valt 
derhalvee niet onder zakelijk gebruik) 

•• divers-gebruik (bijvoorbeeld: afstandsbedieningen, radiozendamateurs, 
draadlozee telefoons) 

Figuurr 2.5 (in hoofdstuk 2 van deze studie) geeft de spearumgebruiksverdeling 
weerr gebaseerd op deze indeling. De indeling in deze groepen is voornamelijk 
vann belang voor de ruimte die de individuele gebruikers in de gebruikersgroepen 
krijgenn toebedeeld en daarmee voor het toewijzingsbeleid. Het mechanisme of 
dee criteria die gehanteerd worden voor de indeling van het spectrum kregen in 
dee nota evenwel nauwelijks aandacht. In een advies van de RAPT uit 1992 is 
echterr reeds de aanbeveling gedaan deze nationale allocatie te baseren op 
economischee overwegingen.91 

Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 9. 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 7. 
RAPT,, Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie, 'Advies 
Frequentiebeleid'' (Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat), 11 december 
1992. . 
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Inn de nota Frequentiebeleid zijn enkele algemene eisen bij frequentietoewijzing 
geformuleerdd die betrekking hadden op de wqgmnirqpixxjneaarden. Daaronder 
vielenn waarborgen voor de eerbiediging van internationale verplichtingen en 
beheersmatigee en technische eisen, het stellen van beperkte (gedifferentieerde) 
toewijzingstermijnenn - mede gerelateerd aan overwegingen van frequentiebeleid 
enn andere beleidsterreinen en aan bedrijfseconomische overwegingen - en het 
stellenn van eisen ten aanzien van efficiënt gebruik - door middel van vergelijking 
konn inefficiëntie worden vastgesteld in welk geval mogelijkerwijs intrekking of 
wijzigingg kon volgen van het gebruiksrecht en/of herallocatie tussen 
gebruiksgroepen.. Daarnaast werd vermeld dat doelstellingen op andere 
beleidsterreinenn konden leiden tot (randvoorwaarden verbonden aan het 
spectrumgebruiksrecht.922 In de nota genoemde eisen met betrekking tot 
veiligheidd en betrouwbaarheid' van de verkrijger lijken eerder een rol te moeten 
spelenn in het toewijzingsproces dan opgenomen te kunnen worden als 
randvoorwaardenn van een vergunning. 

Voorzienn werd dat de in de nota aangekondigde wijzigingen in het frequentie
beleidd ook een wijziging van reeds gevestigde rechten met zich mee konden 
brengen.. Veel aandacht werd hieraan echter in de nota niet besteed. Opgemerkt 
werdd dat "verworven rechten ... nog voor beperkte tijd kunnen worden 
geëerbiedigd-**93 3 

Verdêzng-Verdêzng- taewqzmg 
Inn de nota Frequentiebeleid werd melding gemaakt van het streven naar 
objectieve,, proportionele en niet-cUscriminerende criteria voor frequentktoeiajzing, 
hetgeenn vanuit de Europese regelgeving reeds een verplichting was voor de 
toewijzingg van tdeoonvrtumcatieuer^nrm^n. Ten aanzien van de verdeling ver
melddee de nota verder dat de minister streefde naar een meer zakelijke aanpak 
enn een grotere gebruiksefficiëntie.94 

Inn de nota Frequentiebeleid worden de volgende verdeelmethoden genoemd: 

•• voorkeursrechten (voor vitale overheidstaken en publieke omroep); 
•• first come, first served (voor divers gebruik, voor zover noodzakelijk in deze 

categorie); ; 

9 22 Dit alles Nota Frequentiebeleid 1995, p. 13-14. 
9 33 Nota Frequentiebeleid 1995, p. 2 1 . 
9 44 De samenhang tussen beide doelstellingen is besproken in hoofdstuk 3. 
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•• marktmechanisme (voor zakelijk gebruik in geval van 'schaarste' en voor 
commerciëlee omroep, gekoppeld aan de toestemming tot uitzending); 

•• gedeeld gebruik (eveneens voor zakelijk gebruik). 

Hett opnemen van gedeeld gebruik in deze opsomming lijkt overigens een abuis 
aangezienn het niet een verdeelmethode is maar eerder de uitkomst daarvan. 

Eenn nadere studie diende aan te geven hoe een "meer marktconforme be
nadering"" van het verdelingsvraagstuk vorm moest krijgen. Voortbouwend op 
dee studie Communicerende golven95 en de nota Frequentiebeleid is in opdracht 
vann het ministerie van V&W een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
marktwerkingg te introduceren in het Nederlands spectmmrnanagement.% In dit 
rapportt is voor het toewijzen van frequenties een zesstappenplan gepresenteerd 
datt in combinatie met de Telecommunicatiewet daadwerkelijk implicaties heeft 
voorr de praktijk (zie verder p. 241). De eerste poging tot inzet van het 
marktmechanismee voor zakelijke toepassingen was echter de veiling van de DCS 
18000 vergunningen, mogelijk gemaakt door de zogenaamde Veiüngwet. Het is 
overigenss opvallend dat in de nota, waarin het nieuwe beleid uiteen werd gezet, 
eenn gedegen bespreking van mogelijke overgangsproblemen achterwege is 
gebleven. . 

7.3 .55 Ve iüngwe t 

Inn aansluiting op de veranderende beleidsinzichten is in 1995 een studie verricht 
naarr het veilen van de frequenties voor de opvolger van GSM, het DCS 1800-
systeem.977 De wetswijzigingen, noodzakelijk voor de introductie van de veiling, 
zijnn door de minister van Verkeer en Waterstaat neergelegd in het Wetsvoorstel 
Veilenn frequenties mobiele telecommunicatie. Dit voorstel is reeds in december 
19966 ingediend bij de Tweede Kamer.98 De hoofdpunten van het wetsvoorstel 
wordenn hier kort besproken.99 

HDTP,, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 
voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 3 1 . 
Cooperss & Lybrand, 'Meer marktwerking binnen een begrensde bandbreedte', juli 
1995. . 

KPMG,, 'DCS 1800 in Nederland. Scenario's en aanbevelingen' 31 oktober 1995. 
KBB van 18 december 1996. Kamerstukken II 1996/97, 25171, nr. 1-2. Voor een be-
sprekingg van dit wetsvoorstel, zie Geus 1997. 
Dee uiteindelijke wetswijziging is gepubliceerd in Stb. 1997, 566. 
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Dee minister diende frequenties te bestemmen voor ieder aangewezen technisch 
systeemm (artikel 13a lid 1). De frequenties voor elk "van het beschikbare aantal 
vergunningen"" werden aangewezen bij of krachtens AMvB (artikel 13b). 

Degenenn die het hoogste bod uitbrachten in de veiling, verkregen het exclusief 
rechtt op gebruik van frequenties waarna vervolgens pas de vergunning werd 
verleendd (artikel 13h lid 7 en 8). Niet de vergunningen maar de spectrum
gebruiksrechtenn werden geveild Zodra in de veiling het gebruiksrecht aan de 
hoogstt biedende was vergeven, werd met deze bieder een standaard
overeenkomstt gesloten, waarna onverwijld de eigenlijke vergunning werd 
verleend-- De minister wenste met deze aanpak te benadrukken dat juist de 
schaarstee van de frequenties tot veiling noopte. 10° De betaling van de veilingprijs 
diendee te verlopen overeenkomstig het bepaalde in de standaardovereenkomst. 

Artikell 13k koppelde het gebruiksrecht en de vergunning qua duur en 
inwerkingtreding.. De hierna te bespreken novelle maakte echter uitstel van het 
gebruiksrechtt mogelijk waardoor de koppeling deels ongedaan kon worden 
gemaakt,, in verband met de gewenst geachte asymmetrische behandeling van 
oudee en nieuwe marktpartijen. Het gebruiksrecht van de zittende partijen kon de 
ministerr door deze constructie op een later tijdstip in laten gaan.101 

Dee standaardovereenkomst vormde (en vormt) de schakel tussen de verkoop 
vann het gebruiksrecht en de vergunningverlening. Deze constructie roept enkele 
vragenn op. Terwijl de overwegingen van de overeenkomst vermelden dat het 
gebruiksrechtt wordt toegekend via de veiling, is het voorwerp van de 
overeenkomstt de verlening van het gebruiksrecht. Dit roept de vraag op wat er 
gebeurtt indien de overeenkomst wegvalt. Vervalt dan het gebruiksrecht of 
vervaltt de koppeling tussen gebruiksrecht en vergunning waardoor het 
gebruiksrechtt wel bij de gebruiker blijft, maar niet inzetbaar is? 

Hett gebruiksrecht vangt aan op het moment dat vergunning is verleend en ziet 
uitsluitendd op het gebruik van die frequenties waarvoor een vergunning is 
verleend.. Het gebruiksrecht is dus een gereedschap dat pas mag worden 
gebruiktt als en voor zover de vergunning daarvoor groen licht geeft. Maakt dit 
gedeeltelijkk groen licht mogelijk door via de vergunning of wijziging daarvan het 

1 0 00 Kamerstukken II1996/97, 25 171, A, p. 10. 
1 0 11 Dit ter invulling van de mogelijkheid van de Richtlijn Mobiele Communicatie om bij de 

verdelingg van DCS 1800 vergunningen zittende marktpartijen uit te sluiten om 
daadwerkelijkee mededinging te garanderen. Overweging 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn 
Mobielee Communicatie. 
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gebruiksrechtt gedeeltelijk uit te schakelen? Mag het niet inzetbare deel van het 
viaa de veiling aangekochte gebruiksrecht opnieuw door de overheid worden 
uitgegevenn zonder 'onteigening' van het gebruiksrecht? 

Bijj de uitsluiting is gekozen voor de constructie dat de vergunning wordt 
verleendd maar het gebruiksrecht "voor de vergunning" pas later ingaat. Was het 
niett logischer om de vergunning, het groene licht, pas later te verlenen of daarin 
hett uitstel op te nemen? De verwarring tussen een gebruiksrecht voor 
frequentiess (artikel 1.7 overeenkomst) en een gebruiksrecht voor een vergunning 
(artikell 3.3 overeenkomst) is niet bevorderlijk voor een duidelijke interpretatie 
vann de overeenkomst. 

Dee overeenkomst wordt ontbonden als de veilingprijs niet betaald wordt. 
Daarnaastt wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden wanneer de 
vergunningg wordt ingetrokken. Overigens heeft de overheid zich uitgesloten van 
hett vergoeden van enigerlei schade of het terugbetalen van (een deel van) de 
veilingprijss in het geval van ontbinding van de overeenkomst. Ten aanzien van 
dee overdracht van het gebruiksrecht heeft de regering een kettingbeding 
opgenomenn inzake de aan de overeenkomst verbonden rechten en plichten. De 
toestemmingg tot overdracht (artikel 13u) betreft overigens de vergunning (het 
groenee licht) en niet het gebruiksrecht. 

ToeiMJzingenToeiMJzingen regderingovergzng 
Dee wijze waarop de veiling van de frequentiegebruiksrechten plaats moest 
vindenn werd bij of krachtens AMvB bepaald (artikel 13h lid 2). De veiling werd 
overigenss niet verplicht voorgeschreven. De minister kon kiezen tussen de 
veilingg en de vergelijkende toets, zij het dat de keuze voor dit laatste instrument 
redenenn van algemeen maatschappelijk en economisch belang vereiste (artikel 
13aa lid 3). Dit was het geval indien de wens bestond "actief sturend de 
toewijzingg te beïnvloeden*.102 Het weerspiegelt de gedachte dat de veiling 
minderr geschikt zou zijn zodra er doelstellingen worden gesteld anders dan het 
strevenn naar een marktconforme verdeling of ter correctie daarop. In plaats van 
incorporatiee van deze doelstellingen in de veiling is er voor gekozen in dat geval 
hett veilingmechanisme overboord te (kunnen) zetten. 

Geveildd werd overigens alleen in geval van schaarste, door de minister 
gedefinieerdd als de situatie dat "de vraag naar frequenties in de markt het aanbod 
daarvann overtreft".103 In het geval van veiling was voorzien in de uitsluiting van 

KamerstukkenKamerstukken II1996/97, 25 171, nr. 5, p. 37. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 5, p. 2. 
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dee reeds aanwezige aanbieders (KPN en Libertel), hetgeen echter alleen 
gerechtvaardigdd was in het kader van de totstandbrenging van volledige 
mededingingg (artikel 13a lid 2). De zittende aanbieders van mobiele-
telecommunicatiedienstenn dienden bovendien een naheffing te betalen, 
gerelateerdd aan de opbrengsten van de veiling. 

Dee Raad van State achtte het voornemen tot naheffing in strijd met het 
vertrouwensbeginsel.1044 De naheffing voor de GSM - en ATF 3 - aanbieders 
(KPNN en Libertel) werd desalniettemin opgenomen in artikel II van het 
wetsvoorstel.. De minister rechtvaardigde de naheffing door te wijzen op de 
Europeesrechtelijkee verplichting een levd playing fidd te creëren voor de nieuwe 
marktspelers.. Volgens de minister was van gewekt vertrouwen dat af zou 
wordenn gezien van een dergelijke naheffing geen sprake. Vanuit de Europese 
Commissiee werden echter via een briefwisseling tussen commissaris Van Miert 
enn minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat bezwaren naar voren gebracht 
tenn aanzien van de implicaties van de veilingwet, met name ten aanzien van deze 
naheffingg (zie paragraaf 6.5.3).105 Zonder een beschikking van de Commissie af 
tee wachten is vervolgens, in de haast om met de veiling van start te kunnen gaan, 
doorr middel van een novelle de gewraakte naheffing voor de zittende aanbieders 
uitt het wetvoorstel gehaald.106 

Well zijn de zittende marktpartijen voor twee jaar uitgesloten van gebruik van de 
inn de veiling verworven rechten. Deze uitsluiting was vastgesteld op twee jaar 
mett een mogelijke verlenging tot drie jaar. De verlenging was afhankelijk van het 
bestaann van daadwerkelijke mededinging op de markt voor mobiele tele
communicatie.. Bij de beoordeling hiervan is advies gevraagd van de NMa met 
dee overweging daarbij de OPTA te betrekken.107 Libertel en KPN hebben een 
bezwaarschriftt ingediend waarin tegen deze uitsluiting wordt opgekomen. De 
bezwarenn zijn door de staatssecretaris ongegrond verklaard waarop de partijen 
beroepp hebben ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam.108 Uiteindelijk is 
beslotenn de uitsluiting niet te verlengen.109 

1 0 44 Kamerstukken II 1996/97, 25 171, A. 
1 0 55 Brief minister inzake voorbereiding van een novelle tot wijziging van het wetsvoorstel, 

n.a.v.. het standpunt van de Europese Commissie, d.d. 06-10-1997. Kamerstukken I 
1997/98,, 25 171, nr. 38. 

1 0 66 Kamerstukken II 1997/98, 25 722. 
11 7 Kamerstukken 11998/99, 25 171, nr. 215. 
1 0 88 HDTP/98/2618/JH en HDTP/98/2619/JH {niet gepubliceerd). 
1 0 99 Stcrt. 1999, 231, p. 14. 
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VergtnntngnVergtnntngn en secundaire markt 
Hett beslissingsmoment over de verlenging van de vergunningen werd door het 
wetsvoorstell verschoven naar uiterlijk drie in plaats van twee jaar voor het einde 
vann de verguriningsduur (artikel 13k lid 6). Het verbod andere diensten te 
verlenenn dan mogelijk met het in de vergunning bedoelde aangewezen systeem 
iss op advies van de Raad van State vervallen in het licht van de liberalisatie
verplichtingenn voorvloeiend uit de Richtlijn Volledige Mededinging.no 

Artikell 13k lid 5 van het wetsvoorstel maakte wijzigingen in de toegewezen 
frequentiess mogelijk, zij het aanvankelijk niet in de hoeveelheid Deze beperking 
iss later door de novelle geschrapt in verband met de 'frequentie-economie' ofwel 
dee gebruiksefficiëntie. Bij amendement is daarnaast een artikel over het delen 
vann antenne-opstelpunten ingevoegd, hetgeen de efficiëntie van de opbouw van 
infrastructuurr diende te bevorderen.m 

OverdrachtOverdracht van vergunningen was op basis van artikel 13u niet toegestaan tenzij 
toestemmingg werd verkregen. Met de Veilingwet is toegevoegd dat toestemming 
zouu worden geweigerd indien de overdracht geschiedde aan een van de veiling 
uitgeslotenn vergunninghouder. Ook mededingingsoverwegingen werden grond 
tott weigering van overdracht (13u lid 2 onder f). Met de komst van meerdere 
marktpartijenn had overigens het opnemen van de mogelijkheid van gedeeltelijke 
verhandelingg niet misstaan. Er kan worden betoogd dat die het meerdere mag, 
hett mindere vrijstaat en dat derhalve indien totale verhandeling is toegestaan, 
ookk gedeeltelijke verhandeling tot de mogelijkheden behoort. Het had echter de 
voorkeurr verdiend een dergelijke mogelijkheid expliciet te maken. 

Inn de praktijk is artikel 13u van belang geweest bij het verzoek om toestemming 
voorr de overdracht van de in de DCS 1800 veiling verkregen vergunningen van 
Telee Danmark en Orange aan Proximus. Aan de orde waren de weigerings-
grondenn dat overdracht aan een andere vergunninghouder voor hetzelfde 
systeemm was uitgesloten (13u lid 2 onder b) en dat geen afbreuk mocht worden 
gedaann aan de doelmatige verzorging van de telecommunicatie en de daartoe tot 
standd te brengen mededinging (13u lid 2 onder f). Over dit laatste is advies 
gevraagdd aan de NMa, die aan de hand van het generieke mededingingsrecht, 
vastgelegdd in de Mededingingswet en het EG-Verdrag, heeft geoordeeld dat de 
overdrachtt geen negatieve gevolgen voor de mededinging zou hebben. De 

KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, A, p. 9. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 2 1 . 
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toestemmingg is uiteindelijk verleend112 onder de voorwaarde dat de houder van 
dee vergunningen de minister vooraf informeert over voorgenomen wijzigingen 
inn de aandeelhoudersstructuur.113 De bezwaren van Dutchtone tegen deze be
schikkingenn zijn ongegrond verklaard114 

Overr de overdracht van het bij de veiling verworven spectrumgebruiksrecht is 
verderr geen bepaling opgenomen. Aparte verkoop bij opbod versterkt echter de 
notiee dat aparte verhandeling van het gebruiksrecht of delen daarvan mogelijk 
moett zijn. De minister merkte daarover het volgende op: "Op grond van de Wet 
opp de tdeconiniunicatievoorzieningen (Wtv) is overdracht van vergunningen 
mogelijk,, na verkregen toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
Ditt geldt eveneens voor het overdragen van individuele frequenties, ongeacht of 
overdrachtt door middel van ruil dan wel door middel van verkoop of op andere 
wijzee beoogd is. De toekenning van frequenties en de verlening van een 
vergunningg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." "Het ordeding ruilen of 
doorverkopenn van frequenties is alleen mogelijk met toestemming van de 
ministerr van Verkeer en Waterstaat."115 Het woord onderling doet wat vreemd 
aann in het licht van het doorverkoop verbod van artikel 13u lid 2 onder b. 

UituoeringUituoering toewqzmg 
Dee Veilingwet is van kracht geworden op 1 december 1997.116 Het voornemen 
dee DCS 1800 vergunningen - of liever gezegd de frequentiepakketten daarvoor 
-- op basis van deze wetswijziging te gaan veilen is nog aangevochten in een kort 
geding.. De grond voor de klacht van Telfort was dat de overheid onrechtmatig 
handeldee doordat de vergunningverlening niet voor de vanuit Europa gestelde 
datumm van 1 januari 1998 zou worden afgerond. Betoogd werd dat de veiling als 
verdelinginstrurnentt niet op zijn plaats was, onder andere omdat het verdere 
vertragingg in de hand zou werken. De klachten van Telfort zijn afgewezen. De 
Presidentt van de rechtbank stelde in zijn vonnis van 26 november 1997 dat de 
opgelopenn vertraging de staat niet was aan te rekenen.117 Het vergunning
verleningprocess voor DCS 1800 was onderwijl reeds in volle gang. De 
vergunningenn zijn verleend op 28 februari 1998.118 

1 1 22 Bekendmaking van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake overdracht ver-
gunningenn DCS 1800 van Orange Site Interests B.V. en Tele Danmark aan Brucop 
Netherlandss B.V. Stcrt. 1998, 144, p. 11 . 

1133 HDTP/98/2313/JH en HDTP/98/2315/JH (niet gepubliceerd). 
1 1 44 HDTP/98/3714 «niet gepubliceerd). 
1 1 55 Kamerstukken II1996/97, 25 171, nr. 5, p. 6. Cursivering MLV. 
1 1 66 Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 566 en 567. 
1 1 77 Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 november 1997, Computerrecht 1998-1, p. 34-36. 
1 1 88 Stcrt. 1998, 45, p. 20. 
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Dee feitelijke invulling en uitvoering van de veiling onder andere met betrekking 
tott het vaststellen van het aantal vergunningen en het veilingmodel worden 
besprokenn in de volgende paragraaf. Over de veiling is overigens het laatste 
woordd nog niet gezegd Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of de veiling zoals 
uitgevoerdd in Nederland de toets aan de Vergunningenrichtlijn kan doorstaan. 
Vann belang is daarbij bijvoorbeeld de aanmaning rekening te houden met de 
ontwikkelingg van innovatieve diensten (zie ook paragraaf 6.6). Ook zijn de 
aansprakenn op gelijke behandeling en gelijke marktkansen wellicht een punt 
waaroverr nog discussie zal volgen. Telfort heeft een klacht ingediend bij de 
Europesee Commissie onder meer over het verzuim van de overheid een level 
playingg field te creëren. Hierover heeft de Commissie nog geen definitief 
standpuntt ingenomen. Dutchtone heeft daarnaast in een civiele procedure 
terugbetalingg van de veilingprijs gevorderd. 

7.3.66 De veiling in de praktijk 

Naa aanvaarding van de wijziging op de Wet Telecornrnunicatievoorzieningen is 
dee daadwerkelijke implementatie van de veiling in Nederland in een stroom
versnellingg gekomen. De aanvragen voor het aanvraagdocument konden vanaf 1 
decemberr de deur uit.119 In december 1997 vond de oriënterende fase plaats, in 
januarii 1998 de inschrijving en selectie van bieders, en in februari de veiling zelf. 
Voorr 7 januari moesten de potentiële deelnemers de definitieve aanvragen voor 
participatiee in de veiling hebben ingediend. Begin februari - om precies te zijn 
122 februari - is de veiling van start gaan. 

Daaraann vooraf ging echter de vaststelling van het aantal en de omvang van de 
vergunningenn hetgeen geen eenvoudige aangelegenheid was. De problemen 
lagenn in het vaststellen van de beschikbare frequentieruimte, het aantal daaruit te 
vormenn frequentiekavels en de mededingingsaspecten zoals het maximum aantal 
tee verwerven kavels per marktpartij. Wat betreft de vergunningsvoorwaarden 
zoalss verhandelbaarheid en te gebruiken dienst en techniek was men grotendeels 
gebondenn aan het juridisch kader. 

VergunningenVergunningen en secundaire markt 
Uitgaandee van een beperkte beschikbare frequentieruimte concludeerde het in 
opdrachtt van de overheid opgestelde rapport over de DCS 1800 veiling dat een 
vergunningg voor één landelijk net het meest opportuun zou zijn, een advies dat 

Dee regeling van de aanvraagprocedure is te vinden in Supplement Stcrt. 1997, 230. 
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dee minister aanvankelijk overnam.120 De Raad van State stelde naar aanleiding 
vann het voornemen om slechts een vergunning te verlenen dat nadere 
toelichtingg bij het wetsvoorstel noodzakelijk was, aangezien de Richtlijn Mobiele 
Communicatiee slechts beperking op grond van niet-economische redenen van 
algemeenn belang toe kon staan. 

Dee beschikbare frequentieruimte is later geëvalueerd en uitgebreid met 
(extended)) GSM-frequenties, als gevolg waarvan alsnog twee landelijke 
pakkettenn mogelijk bleken.121 Door het vrijkomen van een additionele 50 MHz 
DCSS 1800 frequenties zijn uiteindelijk zelfs 18 gebruiksrechten geveild De te 
veilenn gebruiksrechten bestonden uit twee kavels (frequentiepakketten) voor 
tweee volwaardige landelijke mobiele-telecommunicatienetten en 16 kleinere 
kavelss die naar believen landelijk dan wel regionaal inzetbaar zijn. De grote 
kavelss omvatten zowel frequenties voor het GSM-systeem als frequenties voor 
hett zogenaamde DCS 1800-systeem (respectievelijk 5 MHz en 15 MHz). Dit 
laatstee systeem is vergelijkbaar met het GSM-systeem, maar werkt met hogere 
frequentiess en kleinere cellen. De 16 kleine kavels bestaan uitsluitend uit 
frequentiess voor het DCS 1800-systeem (variërend van 2,2 tot 4,4 MHz). Een 
overzichtt van de precieze frequenties per kavel is terug te vinden in het 
aanvraagdocumentt voor de veiling, in de Regeling radiofrequenties DCS 1800 
enn de Regeling radiofrequenties DCS 1800/GSM en in de bijlage van de 
standaardovereenkomst. . 

Tenn aanzien van de uiteindelijke inrichting van de kavels, waarover in het 
parlementt weinig discussie heeft plaatsgevonden, heeft de minister de 
flexibiliteitt van de markt benadrukt.122 De keuze voor 16 kleine kavels in plaats 
vann enkele additionele grote kavels is in zoverre verdedigbaar dat het de 
overwegingg over de uiteindelijke aggregatie en inzet van de kavels bij de markt 
heeftt neergelegd Voorwaarde hiervoor is echter dat de veiling optimaal is 
ingericht,, hetgeen wellicht niet het geval was, zie hierna. Herverdeling op de 
secundairee markt wordt ernstig bemoeilijkt doordat de overdracht aan een 
anderee vergunninghouder verboden is. 

Participatiee of liever uitsluiting van de zittende marktpartijen was aanvankelijk 
eenn probleem bij de voorbereiding van de veiling. Nu uiteindelijk meer 
vergunningenn konden worden verleend dan voorzien, verdween het idee van 

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 095, nr. 6. Op dit voornemen is de nodige kritiek geuit, 
ziee onder andere Dommering, Van Eijk & Verberne, 1996. 
KamerstukkenKamerstukken // 1996/97, 25 171, nr. 5, p. 4. Handelingen II 1996/97, p. 6393. 
HandelingenHandelingen 11997/98, p. 359. 
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totalee uitsluiting. De zittende aanbieders (KPN en Libertel) mochten vrijelijk 
meebiedenn op de 16 kleinere kavels- Voor deze kavels gold een uitsluitings
periodee van gebruik voor twee jaar, mogelijkerwijs te verlengen tot drie. Voor de 
tweee landelijke kavels gold algehele uitsluiting. 

Dee spectrum cap voor de overige partijen bij de initiële verdeling was zodanig 
datt alleen een van de twee grote kavels mocht worden aangekocht. Voor de 
kleineree kavels gold geen aankoopbeperking. De combinatie van de kleine kavels 
enn één van de grote kavels was vrij. Op de secundaire markt gold en geldt nog 
steedss dat de overdracht aan een andere vergunninghouder verboden is. Dit 
komtt tezamen met de uitsluiting van de zittende aanbieders voor de twee 
landelijkee vergunningen effectief neer op een overkoepelende spectrum cap van 
éénn landelijke vergunning per marktpartij. KPN had als uitzondering hierop nog 
hett ATF 3, dat echter afgebouwd diende te worden om de frequenties vrij te 
makenn voor GSM.123 

Voorr de grotere kavels geldt dat er een verplichting is een aantal nader ge
specificeerdee diensten te leveren. Daarbuiten is men vrij voor zover het mogelijk 
iss de dienst met de voorgeschreven techniek te leveren. Voor de kleine kavels 
geldtt het rnininiurn aan verplichte diensten niet.124 

Allee vergeven vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar. Voor de 
gecombineerdee GSM/DCS 1800 vergunningen geldt een over drie jaar 
gefaseerdee verplichting ten aanzien van de te bereiken dekking over Nederland 
Voorr de 16 DCS vergunningen gelden geen dekkingsgraadverplichtingen. 
Binnenn een jaar na de verlening dienen de frequenties in gebruik te zijn 
genomen.. Bovendien dienen de frequenties met een bepaalde intensiteit 
(frequentie-economie)) benut te worden. 

HetHet venklhigmstrument - deixalxng 
Hett idee en de mogelijkheid om maar liefst 18 kavels op de markt te plaatsen is 
zoalss gezegd niet vanaf het begin aanwezig geweest. Een in de beginfase 
uitgebrachtt advies omtrent het te gebruiken veilingmodel werd dan ook 
afgestemdd op een aanzienlijk minder ambitieus aantal, namelijk een enkel 
kavel.1255 Ook de consultatie van marktpartijen en experts betrof de toenmalige 
situatiee waarin de minister nog voornemens was slechts één landelijke 

Dee aangekondigde sluitdatum is 1 oktober 1999. <http:/ /www.kpn.nl>. 
Aanvraagdocumentt 1997, p. 11. 
Schramm & Olson 1998, p. 289. 
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vergunningg voor alleen het DCS 1800-systeem uit te geven.126 Gekozen is voor 
eenn simultane meer-ronden veiling terwijl bij de omstandigheden - synergieën 
tussenn de kleinere kavels, tezamen met de mogelijkheid deze te aggregeren - een 
combinatorischee veiling waarschijnlijk tot betere resultaten had kunnen leiden. 
Ditt vanwege de mogelijkheden om in een dergelijke veiling direct op pakketten 
vann kavels te bieden. Ook een veiling waarin het inzicht in de door partijen 
gewenstee (combinaties van) kavels groter was geweest had een grotere trans
parantiee en daarmee een efficiëntere uitkomst kunnen opleveren. De specifieke 
biedregelss van de gehanteerde veiling maakten het lastig inzicht te krijgen in de 
eigenn kansen het gewenste pakket kavels te verkrijgen (zie hierna). 

Voorafgaandd aan de veiling is een voorselectie gemaakt. Elk van de bieders 
diendee te voldoen aan enkele basisvereisten, onder andere betrekking hebbende 
opp kennis, ervaring en financiële armslag in verband met de voorgenomen 
investeringen.. Het ligt voor de hand dat de vereisten ook na vergunning
verleningg worden gehandhaafd voorzover deze vereisten als minimum
voorwaardenn voor toegang tot de markt worden gezien. 

Volgendd op het selectieproces is besloten of werd overgegaan op veiling. Deze 
beslissingg was het antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag: is er sprake 
vann schaarste of niet. Het vaststellen van schaarste - kennelijk gedefinieerd als 
hett bestaan van een vraag die het aanbod overtreft alvorens een veilingprijs is 
ontstaann - geschiedde op het moment dat partijen zich reeds hadden ge
committeerdd door het storten van een waarborgsom, dan wel het afgeven van 
eenn bankgarantie (ter hoogte van 10 miljoen gulden voor de grote kavels en 
300.0000 gulden voor elk van de 16 kleinere kavels). Een minimumprijs voor de 
tee veilen kavels ontbrak. De waarborgsom kon worden teruggestort bij het 
afblazenn van de veiling. 

Dee veiling werd gehouden op een enkele fysieke locatie alwaar alle bieders 
geachtt werden in persoon hun bod uit te brengen. In de toelichting op de 
veilingregelss werd "het risico van het niet totstandkomen van een email 
verbinding"" genoemd als de reden om het bieden niet elektronisch te laten 
verlopen. . 

Dee consultatieronden vonden plaats op 10 en 11 juni 1996, georganiseerd door DDV 
Communicationss Consultancy. De conclusie van het adviserende DDV na de con-
sultatierondenn was een een-ronde-veiling overigens voor zowel DCS 1800 als voor de 
omroepfrequenties.. De consultatie had betrekking op beide voorgenomen veilingen. 

235 5 



Verdelingg van het spectrum 

Hett bieden verliep in afgebakende ronden waarin per ronde een bod kon 
wordenn uitgebracht.127 Het bieden geschiedde simultaan voor alle kavels. Bij het 
biedenn kon vrijelijk tussen de kleine kavels worden gekozen. Het uitbrengen van 
eenn bod op een van de grote kavels belemmerde de bieder in zoverre dat een 
gelijktijdigg bod op het andere grote kavel uitgesloten was. De biedactiviteit was 
niett aan regels gebonden. Met andere woorden, er diende niet per ronde op een 
minimumm aantal kavels geboden te worden bijvoorbeeld op straffe van 
uitsluiting. . 

Eenn gedaan bod kon niet worden ingetrokken, hetgeen de flexibiliteit beperkte. 
Eenn belangrijk nadeel was daarnaast dat het inzicht in wie op welke kavels 
gebodenn had ernstig bepeikt was doordat alleen het hoogste bod per kavel 
bekendd werd gemaakt, zonder indicatie (al was het gecodeerd) welke bieder het 
betrof.. Er werd per ronde een minimum bod gesteld, gelijk aan het hoogste bod 
uitt de vorige ronde, eventueel (per kavel) te verhogen met maximaal 10 procent. 
Dee veiling was pas ten einde indien voor geen van de kavels meer een nieuw 
bodd werd uitgebracht. Een alternatief einde was dat de veilingmeester op een 
gegevenn moment kon bepalen dat de volgende ronde de laatste ronde was. 

Inn de literatuur zijn enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de veiling
proceduree die is benut voor de verdeling van de frequenties.n% De voornaamste 
kritiekk is dat de transparantie van het biedproces niet optimaal was, met als 
gevolgg dat voor de vergelijkbare pakketten niet dezelfde prijs is betaald. Voor 
eenn tot een landelijk pakket te combineren verzameling van enkele kleinere 
kavelss werd namelijk aanzienlijk minder betaald dan voor een van de grote 
kavels.. De kritiek is in de evaluatie van het ministerie weersproken met de 
constateringg dat het niet om volledig identieke (verzamelingen van) pakketten 
zouu gaan.129 Zelfs dan zijn echter de aanzienlijke prijsverschillen te zien als 
indicatiee dat de informatieverspreiding tijdens het bieden niet optimaal was en 
derhalvee de veiling niet per se heeft geleid tot een efficiënte verdeling. Overigens 
iss in de evaluatie wel een aantal punten in het veilingmodel aangemerkt voor 
mogelijkee verbetering in de toekomst, zoals het handmatig bieden, het stellen 
vann een minirnumbedrag, de regels ten aanzien van de biedactiviteit en de 
vaststellingg van de laatste ronde. 

Ziee voor een economische analyse van de veiling Van Damme 1998. 
Vann Damme 1998. 
Rapportagee veiling radio-frequenties voor DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met 
GSM,, 11 januari 1999. 
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Inn de gehele procedure voorafgaand aan de vaststelling van de veilingregels 
bestondd slechts in beperkte mate de mogelijkheid tot participatie in het 
denkproces.. Potentiële bieders noch derden, waaronder onafhankelijke experts 
opp dit terrein, is op openbare en gestructureerde wijze om raad gevraagd- Li de 
Verenigdee Staten is de consultatie van marktpartijen voorafgaand aan de eerste 
veilingg van telecommunicatiefrequenties veel gedegener aangepakt. Het betrof 
daarr een schriftelijke en openlijke uitwisseling van standpunten, opgebouwd uit 
meerderee ronden van vraag en antwoord, op basis van een eerste voorstel tot 
regelgevingg van de regulator (de FGC) zelf.130 Door op een dergelijke wijze te 
profiterenn van de aanwezige kennis op dit terrein had wellicht in Nederland de 
veilingg verbeterd kunnen worden. 

7.44 Telecommunicatiewe t 

Inn 1998 is door het parlement de opvolger van de Wet op de Telecommunicatie
voorzieningen,, de Telecommunicatiewet,131 aangenomen.132 Deze wet bepaalt 
voorr het spectrumbeleid een geheel nieuw kader. Sinds de inwerkingtreding van 
dee Telecommunicatiewet worden in plaats van 'machtigingen' voor 
zenderexploitatie,, Vergunningen' voor spectrumgebruik uitgegeven. 

Hoofdstukk 3 van de wet draagt de titel Trequentiebeleid en frequentiebeheer'. 
Dee grondstof spectrum heeft hiermee een eigen reguleringskader gekregen, 
ogenschijnlijkk los van de daarmee op te bouwen netwerken. De verbondenheid 
tussenn beide blijft echter sterk aanwezig, zoals hieronder zal blijken. 

Dee eerste paragraaf van dit wetshoofdstuk is gewijd aan het frequentieplan en 
hett frequentieregister. De tweede paragraaf behandelt de vergunningverlening 
voorr het gebruik van frequentieruimte. Bijzonder gebruik van frequentieruimte 
iss onderwerp van de derde paragraaf. Hierin wordt bepaald dat frequentie-
gebruikk in afwijking van het reguleringskader van hoofdstuk 3 Tw mogelijk is, in 
hett geval dit noodzakelijk is ter beëindiging van strafbaar gedrag jegens een 
persoon,, in het belang van de veiligheid van de staat of in het kader van de 
toepassingg van strafvorderlijke bevoegdheden tot het onderzoek van 
telecommunicatiee door aan te wijzen ambtenaren, met aan bepaalde eisen 

Verberne,, Van Eijk & Dommering 1996, p. 263. 
Stb.Stb. 1998, 610. Het Europese liberaliserings- en harmonisatiebeleid vereiste een wet 
mett een nieuwe opzet. Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 2. De WTV bood 
onvoldoendee mogelijkheden om dit beleid correct te implementeren. 
Delenn van deze paragraaf zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 313-
379.. Dit boek bevat een gedetailleerde bespreking van de Telecommunicatiewet. 
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voldoenendee apparatuur op last van een bevoegde autoriteit en indien aftappen 
niett voldoende soelaas biedt.133 Het delen van antenne-opstelpunten wordt ten 
slottee in een laatste, afzonderlijke paragraaf geregeld 

Hieronderr wordt een bespreking gegeven van deze wet voor zover van toe
passingg op het frequentiebeleid, uitgaande van de hoofdpunten: 

•• Het onderscheid tussen het recht op gebruik van de hulpbron (het spectrum) 
enn de levering van de dienst; 

•• De identificatie van de doelstellingen; 
•• De omschrijving van het gebruiksrecht; 
•• De verdeling van het spectrum en de overgang van oude op nieuwe 

toekenningsmechanisnien. . 

7.4 .11 Onderscheid spectrum en d iensten 

Hett eerste hoofdstuk van de Telecommunicatiewet bevat de algemene 
bepalingen.. In artikel 1.1 worden de voor de wet geldende definities gegeven. 
Hett begrip telecommunicatie betreft blijkens dit artikel de overdracht, 
uitzendingg of ontvangst van signalen van welke aard ook.134 Het begrip 
telecommunicatienetwerkk heeft betrekking op de apparatuur benodigd voor die 
overdrachtt - eveneens ongeacht het type signaal dat getransporteerd wordt.135 

Dee telecommunicatiedienst ten slotte betreft geheel of gedeeltelijk de 
daadwerkelijkee overdracht en routering van de signalen - het alleen aanbieden 
off verhandelen van de inhoud van de signalen valt daar dus niet onder.136 

Inn deze definities wordt afstand gedaan van de inhoud, de aandacht wordt 
beperktt tot de overdracht van de signalen. De nadere definities verlaten dit 
abstractee kader om toch een kleuring te geven aan de netwerken al naar gelang 
hett type informatiedienst dat zij ondersteunen. Een 'mobiel openbaar netwerk' 
dientt bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk voor de levering van een mobiele 
openbaree telefoondienst.137 Een mobiele openbare telefoondienst wordt 
gedefinieerdd als een openbare - dat wil zeggen voor het publiek beschikbare -
tdecornmunicatiedienstt die bestaat in de directe overdracht en routering van 
spraakk en het daarbij tot stand brengen van radiocommunicatie met een mdide 
gebruikergebruiker die gebruik maakt van netwerkaansluitpunten van een telecom-

1 3 33 Artikel 3.10 Tw. 
1 3 44 Artikel 1.1 sub c Tw. 
1 3 55 Artikel 1.1 sub d Tw. 
1 3 66 Artikel 1.1 sub e Tw. 
1 3 77 Artikel 1.1 sub n Tw. 

238 8 



Nationaall spectrumbeleid 

municatienetwerk,, die zich niet op vaste locaties bevinden.138 Deze definitie is 
overigenss ietwat ongelukkig geformuleerd, aangezien niet zozeer de gebruiker 
perr definitie mobiel is maar het aansluitpunt de mobiliteit mogelijk maakt.139 

Daarnaastt wordt een omroepzendernetwerk gedefinieerd als de verzameling 
"radiozendapparaten,, satellieten daaronder begrepen, die worden gebruikt of 
medee gebruikt voor het verspreiden van programma's."140 

Dee wetgever heeft hier een kans gemist om de spectrumregulering los te maken 
vann de dienstregulering. In het licht van de voortschrijdende convergentie doet 
eenn verschil in aanpak van de diensten, dat doorwerkt in een verschil in aanpak 
vann de onderliggende infrastructuren, enigszins ouderwets aan. De regering 
steldee echter dienaangaande de discussie over het Europese Groenboek 
Convergentiee af te willen wachten.141 Uit deze discussie blijkt overigens dat de in 
dee Telecommunicatiewet neergelegde aanpak voorlopig nog houdbaar is, al 
wordtt gestreefd naar een geleidelijke vermindering van het aantal dienst-
specifiekee uitzonderingen op een algemeen infirastructuurbeleicl142 Bij de vaste 
infrastructuurr geldt reeds in plaats van het vergunningensysteem het 
registratiesysteem.. Het verdelen van of toegang verlenen tot schaarse 
hulpbronnenn (graafrechten) wordt daar niet langer aangegrepen voor het stellen 
vann bijkomende doelstellingen. Op termijn zal - zeker als nieuwe technieken het 
(oneigenlijke)) schaarsteargument elimineren - deze aanpak ook bij de draadloze 
infrastructuurr onvermijdelijk zijn. Dit wil niet zeggen dat het stellen van eisen 
aann de tele- en informatiediensten onmogelijk wordt, wel dat deze eisen niet 
langerr invloed hebben op de regulering van de infrastructuur. 

7.4.22 Doelstellingen spectrumbeleid 

Dee regering heeft het zo bedoeld dat hoofdstuk 3 Tw de wettelijke grondslag 
geeftt voor het nieuwe frequentiebeleid binnen de contouren die uiteen zijn gezet 

Artikell 1.1 sub m Tw. Cursivering MLV. 
Dee ITU-definitie van mobile service is dan ook: "a radiocommunication service 
betweenn mobile and land stations or between mobile stations." Artikel S1.24 Radio 
Regulations. . 
Artikell 1.1 sub p Tw. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 5. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 
Economischh en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Convergentie van 
dee sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en implicaties daarvan 
voorr de regelgeving - Resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek 
[COMI97)) 623], COM(99) 108 def. 
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inn de nota Frequentiebeleid.143 Deze nota is toentertijd onderschreven door de 
vastee Commissie van Verkeer en Waterstaat.144 

Dee overkoepelende doelstelling is door de regering als volgt geformuleerd: 
"Doelstellingg van het frequentiebeleid is het bevorderen van een zodanig 
gebruikk van het frequentiespectrum dat een adequate bijdrage wordt geleverd 
aann maatschappelijke, economische en culturele belangen in Nederland onder 
waarborgingg van de veiligheid van de staat, met inachtneming van de 
internationalee verplichtingen die Nederland heeft."145 

Inn de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat het uitgangspunt van de 
wett is dat voor de toetreding tot de markt zo weinig mogelijk belemmeringen 
wordenn gesteld. Voor frequenties bestaat, gelet op aanwezige schaarste, echter 
eenn "ordenende en verdelende taak."146 "Het aantal aanbieders van tele
communicatiedienstenn en infrastructuur zal niet op voorhand beperkt worden; 
well kan schaarste aan frequenties leiden tot een feitelijke beperking van het 
aantall aanbieders."147 Schaarste wordt hiermee tot kernbegrip gemaakt. Niet 
alleenn de toegangscontrole, ook de aantalsbeperking wordt aan dit begrip 
gekoppeld.. Een definitie van schaarste is echter in de parlementaire behandeling 
vann de wet niet terug te vinden. In de toelichting op het Frequentiebesluit148 

wordtt gesteld dat schaarste wil zeggen dat de vraag naar vergunningen voor 
bepaaldee frequenties groter is dan het aantal beschikbare vergunningen.149 Dit 
betekentt dat de vaststelling van het aantal vergunningen cruciaal is. Over de 
wijzee van vaststelling van het aantal vergunningen per uitgifteronde wordt echter 
inn de Telecommunicatiewet niets vermeld. 

Dee algemene doelstelling laat ruimte voor allerhande doelstellingen ten aanzien 
vann de spectrumverdeling. Het is de vraag of het schaarsteargument zal worden 
gebruiktt om de verdeling van het spectrum te beïnvloeden in aanvulling op een 
eenvoudigee rantsoenerende taak. De ontwikkelingen met betrekking tot de 
commerciëlee omroep wijzen wel in die richting. 

1 4 33 Kamerstukken II 1 996/97, 25 533, nr. 3, p. 15. 
1 4 44 Kamerstukken I11994/95, 24 095, nr. 3, de uitwerking van de contouren is te vinden 

inn nr. 4. 
1 4 55 Kamerstukken II 1 996/97, 25 533, nr. 3, p. 17. 
1 4 66 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 5, p. 14 en p. 65. 
1 4 77 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 14. 
1 4 88 Stb. 1998, 638. 
1 4 99 Nota van Toelichting Frequentiebesluit, p. 15. 
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Hett algemene verdelingsmodel dat zal worden gehanteerd is ontwikkeld door 
Cooperss & Lybrand.150 Zeer in het kort zijn de stappen van het zesstappen-
modell de volgende (het combineren of overslaan van stappen is mogelijk): 

1.. Het algemeen 'beleidsvoorbereidingproces'. De internationale afspraken 
wordenn omgezet in een nationaal frequentieplan met toedeling naar de 
hoofdcategorieën.. Trends en ontwikkelingen worden in beschouwing ge
nomen. . 

2.. Nadere invulling van het in bovenstaande stap bepaalde beleid. Voor een 
specifiekee frequentietoepassing wordt bepaald welke frequenties wanneer en 
onderr welke voorwaarden zullen worden toegewezen en welk verdelings-
instrumentt in principe gehanteerd wordt. 

3.. Het opstellen van een gedetailleerde tijdsplanning voor de toewijzings
procedure. . 

4.. Verdere invulling van de procedure en publicatie van een aanvraagdocument 
datt een beschrijving bevat van de toewijzingsprocedure, de eisen aan de 
aanvrager,, aan het systeem en aan de dienst, en de inhoud van de ver
gunning. . 

5.. Indiening en beoordeling van de aanvragen (inhoudelijke vergelijking of 
drempeltoets). . 

6.. Toewijzing van de frequenties. In het geval van veiling wordt hier geveild, bij 
eenn voldoende aantal aanvragen in verhouding tot het aanbod. 

7.4.33 Betrokken organen en bevoegdheden 

Inn de Telecommunicatiewet wordt de minister van V&W onomwonden aan
gewezenn als verantwoordelijke voor het spectrumbeheer. Artikel 3.3 stelt: "Voor 
hett gebruik van frequentieruirnte is een vergunning vereist van Onze minister 
welkee op aanvraag kan worden verleend". Geheel nieuw ten opzichte van de 
voorgaandee regeling is dat in de Telecommunicatiewet daarnaast de allocatie van 
spectrumm wettelijk wordt aangewezen als taak van de minister (artikel 3.1 Tw). 
Hiermeee wordt de status-quo bevestigd. De zeggenschap over de indeling (de 
allocatietaak)) en de regulering van het gebruik (het verlenen van vergunningen 
voorr gebruik) berusten bij de overheid. Het laat echter in het midden wat de 
zeggenschapsverhoudingenn zijn ten aanzien van de gebruiksrechten. De 
bepalingenn over weigering, intrekking en overdracht van de vergunningen geven 
hiervoorr een afbakening. Hiermee wordt echter geen volledige en transparante 

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 095, nr. 4. Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 
18. . 
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definiëringg van het gebruiksrecht gegeven. Een duidelijke bepaling over splitsing 
ontbreektt bijvoorbeeld. 

Hett spectrumbeleid wordt ontwikkeld binnen het Directoraat-Generaal Tele
communicatiee en Post (DGTP), voorheen de Hoofddirectie Telecommunicatie 
enn Post (HDTP), onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat De 
dagelijksee (uitvoerende) taken van het Nederlands spectrummanagement 
berustenn bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, de RDR.151 De RDR is een 
agentschapp binnen de DGTP, als zodanig gevormd in 1996 met als doel "het 
dienstonderdeel.... een enigszins verzelfstandigde rol te verlenen".152 Hiermee is 
gestaltee gegeven aan het idee van scheiding van uitvoering en beleid.153 Een van 
dee beoogde voordelen was dat de kosten, gemoeid met de uitvoerende taken 
vann het frequentiemanagement, konden worden uitgelicht, zodat deze 
omgeslagenn konden worden over de frequentiegebruikers.154 

Tenn aanzien van de verrichtingen van het agentschap blijft de ministeriële 
verantwoordelijkheidd in volle omvang van toepassing.155 Het frequentiebeheer is 
bewustt niet ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het belang 
vann directe politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de frequentie-
management-takenn heeft met het oog op de daarmee gemoeide maatschappelijk 
belangenn volgens de minister de doorslag gegeven.156 Bij de invoering van de 
OPTAA (de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie-Autoriteit), de speciale 
toezichthouderr voor de telecommunicatiemarkt, in Nederland is toezicht op 
spectrumaangelegenhedenn buiten het takenpakket gehouden met het argument 
datt "... het frequentiespectrum te nauw verbonden zou zijn met staatsveiligheid, 
criminaliteitsbestrijding,, omroep en wetenschap ...w.157 Hiermee speelt 
wederomm het beleid ten aanzien van de 'diensten', die met de hulpbron 
spectrumm worden ondersteund, mee bij de vorming van het beleid ten aanzien 
vann het spectrum. 

Vóórr de vorming van de RDR berustte de registratie van de uitgegeven spectrum-
gebruiksrechtenn bij de Directie Operationele Zaken van de HDTP. 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 23. 
Ministeriee van Financiën, 'Verder met resultaat: het agentschapsmodel 1991-1997', p. 
2. . 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 23. 
Ministeriee van Financiën, 'Verder met resultaat: het agentschapsmodel 1991-1997', 
1998,, p. 1. 
KamerstukkenKamerstukken II 1994/95, 23 673, nr. 4, p. 4. Door de CAPT werd nog geadviseerd 
eenn zbo in te stellen op het gebied van telecommunicatie met mede als taak het 
frequentiebeheer.. Raad voor Verkeer en Waterstaat, Commissie van Advies inzake 
Postt en Telecommunicatie, 'Advies zelfstandig bestuursorgaan', november 1995. 
Memoriee van Toelichting Wet OPTA. Kamerstukken II 1996/97, 25 128, nr. 3, p. 9. 
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Err is de nodige discussie geweest over het feit dat de OPTA geen taken heeft 
gekregenn ten aanzien van het frequentiebeleid158 De regering heeft vast
gehoudenn aan het standpunt dat alle beslissingen ten aanzien van frequenties, 
hett onderzoek naar bestaande frequenties, de internationale coördinatie, het 
frequentieplan,, het bijhouden van het frequentieregister, het verlenen van 
vergunningenn voor het gebruik van frequenüeruirnte en het toezicht op de 
nalevingg en de handhaving van die bepalingen in principe in een hand behoren, 
enn wel bij de minister van Verkeer en Waterstaat-159 Wel is bij amendement 
ingevoegdd dat de OPTA in bepaalde gevallen om advies moet worden gevraagd 
(artikell 3.5 eerste lid). Een amendement dat beoogde een artikel 3.3a in te 
voegenn op basis waarvan de OPTA de vergunningen diende te verlenen voor 
hett gebruik van frequenüeruirnte die bestemd is voor openbare tele-
comunicatienetwerken,, niet zijnde huurlijnen of openbare telecommunicatie
diensten,, is mede in verband hiermee ingetrokken.160 In 18.3 Tw is verder 
voorzienn in afstemming met de algemene mededingingstoezichthouder, de 
NMa.. Het betreft een door de NMa uit te brengen advies over de 
daadwerkelijkee beperking van de mededinging in het geval van weigering, 
intrekkingg en overdracht van vergunningen. 

Eenn nadeel van de gekozen inrichting van het spectrumbeheer is dat de overheid 
zowell beheerder als gebruiker van het spectrum blijft. OPTA staat op verdere 
afstandd van de overheid dan de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR). 
Dezee afstand is aan te bevelen ter compensatie van de (markt)macht die de 
overheidd bezit bij de bepaling van het spectrumaanbod bij de initiële uitgifte. 
Niett alleen staat OPTA verder af van de overheid, zij staat ook dichter bij de 
marktpartijen,, zodat flexibeler kan worden ingespeeld op de marktwensen en -
behoeften.. Een algemene adviesrol van OPTA bij het spectrumbeleid met het 
oogg op deze marktbehoeften had hierop in kunnen spelen. Een andere 
mogelijkheidd was geweest bij OPTA het toewijzingsbeleid neer te leggen ten 
aanzienn van het spectrum dat overschiet na de door de regering gemaakte 
politiekee keuzen over de te verlenen voorkeursrechten en vrijstellingen. Door 
OPTAA - als zelfstandig bestuursorgaan - bevoegdheden te geven ten aanzien 
vann toebedeling van frequenties, wordt de overheid - en daarmee mogelijke 
politiekee willekeur - op afstand geplaatst. Het is in ieder geval een stap op weg 
naarr een scheiding van de rollen van de overheid als gebruiker enerzijds en 
spectrumverdelerr anderzijds. 

Ziee onder meer Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 4, p. 18-23. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 25, p. 40. 
KamerstukkenKamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 2 1 . 
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7.4.44 Allocatie 

Internationaal Internationaal 
Opp dit moment geschiedt de voorbereiding voor het ITU-oveileg (in de WRC 's) 
doorr een nationale voorbereidingscommissie (NVC).161 Naast overheids
organisatiess hebben hierin ook marktpartijen zitting. Binnen de ITU kunnen 
erkendee telecombedrijven meepraten in de verscheidene voorbereidingstrajecten 
voorr het vast te stellen internationale spectrurnmanagenient. Erkende onder
nemingenn in het kader van de ITU worden gedefinieerd in 18.5 lid 2 Tw. Dit 
zijnn in ieder geval alle aanbieders van telecommunicatie- en omroep-
infrastnicturenn die gebruik maken van radiozendapparaten die interferentie 
kunnenn veroorzaken met diensten van andere landen. Deze ondernemingen 
wordenn in principe toegelaten tot het ITU-overleg. Andere ondernemingen 
kunnen,, blijkens de Memorie van Toelichting, op verzoek eenzelfde status 
verkrijgen.162 2 

Opvallendd is dat enige verwijzing naar de te respecteren kaders zoals vastgesteld 
inn internationale allocatieovereenkomsten en afspraken in de wet ontbreekt. 
Alleenn in de Memorie van Toelichting wordt aan dit kader gerefereerd.163 

Overigenss laat de regeling of liever het gebrek daaraan wel de weg open voor 
hett inzetten van innovatieve verdelingsmechanismen ten behoeve van de 
allocatiee van spectrum over diensten en bestemmingen - met alle voor- en 
nadelenn van dien. 

NationaalNationaal - Frequentieplan 
Dee nationale allocatie wordt vastgelegd in het Frequentieplan. Het Nationale 
Frequentieplann weerspiegelt het voorgenomen beleid ten aanzien van het radio-
spectrum.1644 Het NFP is te zien als opvolger van de nota Frequentiebeleid.165 

Hett eerste NFP is opgesteld mede op basis van het Frequentiebandoverzicht 

InIn 1997 geschiedde de voorbereiding vanuit de NFC, aangevuld met vertegen-
woordigerss uit handel en industrie en van verschillende ministeries. In 1998 vond de 
voorbereidingg plaats in nauwe samenwerking met 'relevante marktpartijen'. Nationale 
Voorbereidingss Commissie WRC-99, 'Startdocument WRC '99 ' , 14 mei 1998. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 137. Binnen de ITU wordt overigens de 
statuss van Recognized Operating Agency (ROA) gereserveerd voor de ondernemingen 
beschrevenn in 18.5 Tw. De begrippen autorisatie en erkenning worden hier dooreen 
gehaald. . 
KamerstukkenKamerstukken II 25 533, nr. 3, p. 5, 16. 
Artikell 20.9 Tw bepaalt dat het eerste plan dient te verschijnen zes maanden na in-
werkingtredingg van de Tw. 
RDRR Frequentiebandoverzicht (FBO) - concept - 1999, p. 11 . 
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(FBO).. Het FBO geeft daartoe de nadere invulling van de internationale 
allocatieaff spraken weer. 

Inn de Telecommunicatiewet wordt geen melding gemaakt van de regelmaat van 
verschijnenn van het frequentieplan. De nota Frequentiebeleid noemt voor het 
frequentieplann een planperiode van twee jaar. De Memorie van Toelichting 
zwijgt.. Uit artikel 3ter Richtlijn Mobiele Communicatie166 volgt slechts een 
verplichtingg om jaarlijks de (voorgenomen) allocatieplannen voor mobiele 
dienstenn bekend te maken. Het Frequentieplan zelf rept van een tweejaarlijkse 
herziening,, alhoewel tussentijdse herziening niet wordt uitgesloten.167 

Hett frequentieplan wordt vastgesteld door de minister van V&W, in overeen
stemmingg met het gevoelen in de ministerraad (artikel 3.1 lid 1 Tw). Daarnaast is 
afdelingg 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de 
voorbereidingg van het frequentieplan. Deze afdeling regelt de niet-uitgebreide 
variantt van de openbare voorbereidingsprocedure voor de voorbereiding van 
besluiten.. De kern van de regeling is dat van het ontwerp en de terinzagelegging 
kenniss dient te worden gegeven, waarop belanghebbenden hun zienswijze 
hieroverr naar voren kunnen brengen. Deze afdeling regelt de niet-uitgebreide 
variantt van de openbare voorbereidingsprocedure voor de voorbereiding van 
besluiten.. De regering acht een gestructureerde voorbereiding noodzakelijk, 
zowell in de vorm van advies als overleg. Opgemerkt wordt dat de huidige 
Nationalee Frequentie Commissie168 daarvoor te beperkt van samenstelling lijkt. 
"Dee regering buigt zich nog over een meer geschikte vorm."169 Het idee is 
binnenn het zogenaamde Gebruikersplatform de gebruikers van frequentieruimte 
dee gelegenheid te bieden overleg te plegen over frequentieaangelegenheden.170 

Hett Frequentieplan vermeldt daarover niet meer dan dat bij de totstandkoming 
iss voorzien in een openbare voorbereidingsprocedure en alle beleidsvoornemens 
opp het gebied van het frequentiebeleid voorgelegd worden aan het Overleg
orgaann Post en Telecommunicatie (OPT). Aangekondigd wordt dat moet 
wordenn nagegaan of de huidige overlegstructuur nog toereikend is in de 
geliberaliseerdee telecommunicatieomgeving.171 Ook bij tussentijdse herziening 
zullenn belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun visie kenbaar te 

1 6 66 Richtlijn 96/2/EG, PbEG 1996 L 20/59. 
1 6 77 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 7. 
1 6 88 Besluit van 25 april 1990, Stcrt. 1990, 81 (Besluit Nationale frequentie commissie). 
1 6 99 Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 5, p. 39. 
1 7 00 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 23. 
1 7 11 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 23. 
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maken.1722 De voorgenomen consultatie in de voorbereiding van het frequentie-
plann lijkt overigens ook betrekking te kunnen hebben op de in het 
frequentieplann opgenomen beleidskeuze ten aanzien van de verdelings
mechanismenn (zie hierna). 

NationaalNationaal - hoo^kat^prieën van^brwk 
Hett frequentieplan dient volgens artikel 3.1 de verdeling te bevatten van 
frequenueruimtee over te onderscheiden bestemmingen alsmede over categorieën 
vann gebruik Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteldd ten aanzien van de inrichting van het frequentieplan. Dit geschiedt in het 
Frequentiebesluit.1733 De frequentiebestemmingen - kennelijk te lezen als de 
bestemmingg van frequentieruirnte voor een bepaalde (ffU-)dienstcategorie -
wordenn onderverdeeld in de reeds in de nota Frequentiebeleid aangegeven 
hoofdcategorieënn zakelijk gebruik, gebruik voor vitale overheidstaken, omroep -
onderverdeeldd in de categorieën publieke omroep en commerciële omroep - en 
overigg gebruik. 

Tenn aanzien van nieuwe multimediadiensten kunnen zich de nodige indelings
problemenn voordoen. In het Frequentieplan is dan ook een categorie 
opgenomenn voor zowel zakelijk gebruik als omroep, omdat met bepaalde 
systemenn zowel omroep- als telecomdiensten worden geleverd.174 Daarnaast is 
ookk een categorie voor zowel zakelijk gebruik als vitale overheidstaken 
opgenomen.. Dit ten behoeve van het doelmatige gebruik van het spectrum. 

Inn de Memorie van Toelichting is aangegeven dat voor het bepalen van de 
omvangg en samenstelling van de genoemde vier categorieën het zesstappen-
modell - zoals ontwikkeld door Coopers & Lybrand - wordt gebruikt.175 Het is 
jammerr dat voor deze belangrijke stap in de spectrumindeling een meer concreet 
kaderr van doelstellingen en indelingscriteria ontbreekt. Reeds bij deze stap, 
evenalss op latere verdeelmomenten, zou vastlegging en publicatie van een 
dergelijkk kader de voorspelbaarheid van de verdeling voor de marktpartijen 
verhogenn en de (markt)macht van de overheid inperken. Gedacht kan worden 
aann aantoonbaarheid van behoefte op basis van duidelijk gedefinieerde 
taakstellingenn (bijvoorbeeld voor de publieke omroep maar ook voor de 
(overige)) vitale overheidstaken), regelmaat en methode van benchmarking en/of 
regelmaatt en methode van evaluatie ten aanzien van te behalen effidëntie-

Nationaall Frequentieplan juni 1999, p. 7. 
Stb.Stb. 1998, 638. 
Nationaall Frequentieplan juni 1999, p. 26. 
KamerstukkenKamerstukken It 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 18. 
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voordelenn in het spectrumgebruik door technologische ontwikkelingen. De 
intentiee hiertoe aangeven - zoals onder andere in de Memorie van Toelichting is 
gebeurdd - is iets anders dan een verifieerbaar kader opstellen. 

NationaalNationaal - status Frequentieplan 
Interessantt is de juridische kwalificatie van het Frequentieplan. De Raad van 
Statee merkt op dat het in ieder geval geen beleidsregel of samenstel van 
beleidsregelss is.176 De Raad van State doet echter geen uitspraak over wat het 
dann wel is. Het Frequentieplan kan elementen bevatten van een algemeen 
verbindendd voorschrift. Deze kwalificatie lijkt echter niet aannemelijk voor 
zoverr het plan een redelijke mate van gedetailleerdheid bevat en daarmee 
onvoldoendee algemeen is. Dit zou kunnen betekenen dat in ieder geval tegen de 
onderdelenn van het frequentieplan die zijn aan te merken als vallende binnen de 
categoriee overige besluiten van algemene strekking of zelfs als beschikking, 
beroepp aan te tekenen is. Het onderscheid tussen beide categorieën besluiten is 
voorr de rechtsgang verder niet van belang (artikel 8:2 aanhef en onder a Awb 
bepaaltt dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een 
algemeenn verbindend voorschrift of een beleidsregel). Per onderdeel zal het 
rechtskarakterr moeten worden vastgesteld.177 In een rectificatie op de 
vaststellingg van het Frequentieplan van 15 juni 1999 is alsnog melding gemaakt 
vann de mogelijkheid bezwaar in te dienen.178 

Voorr de voorbereiding van het plan is het evenmin nodig een eenduidige 
kwalificatiee vast te stellen. Afdeling 3.4 van de Awb is immers van toepassing 
verklaard.. Als er een aanvraag is ingediend door een belanghebbende tot 
wijzigingg dan worden (ongeacht of er sprake is van een beschikking) de 
bepalingenn omtrent beschikkingen van overeenkomstige toepassing verklaard 
(artikell 3.10 Awb). 

Commentaar Commentaar 
Dee summiere regeling van de allocatie in ogenschouw genomen, kan worden 
vastgesteldd dat de toewijzing van vergunningen aanzienlijk meer aandacht heeft 
gekregenn en bovendien met meer waarborgen is omkleed. Zeker vergeleken bij 
bijvoorbeeldd de wettelijke waarborgen omtrent de vaststelling, wijziging en 

1 7 66 Kamerstukken // 1996/97, 25 533, A, p. 9. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij 
besluitt vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, 
omtrentt de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wette-
lijkee voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 
1:33 Awb). 

1 7 77 Hins 1999 bespreekt de verschillende typeringen en de consequenties daarvan. 
1 7 88 Stcrt. 1999, 144, p. 6. 
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intrekkingg van bestemmingsplannen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening doet 
dee allocatieregeling enigszins summier aan. Het is mijns inziens een 
misconceptiee dit feit te rechtvaardigen door te stellen dat de allocatie van minder 
-- economisch - belang zou zijn dan de toewijzing van vergunningen voor 
spectrurngebruik. . 

Dee allocatie bepaalt de concurrentie op een (deel)markt. Het bepaalt de relatieve 
schaarstee van frequentieruimte en tevens de mogelijke toekomstige ont
wikkelingenn op een markt. Daarmee is de allocatie onder meer van belang voor 
dee prijsbepaling van individuele vergunningen - en bovendien voor aantijgingen 
omtrentt kunstmatige schaarste. De doorzichtigheid van het allocatieproces is te 
vergrotenn door de gehanteerde verdelingsmechanismen en criteria op voorhand 
bekendd te maken. Het is bovendien aan te bevelen voorgenomen allocaties zo 
snell mogelijk bekend te maken, zodat marktpartijen over langere termijn de 
kraptee op en omvang van een markt kunnen bepalen. Zeker indien voor 
vergunningverleningg een prijsmechanisme wordt gehanteerd, zijn waarborgen 
omtrentt dergelijke bekendmakingen van belang. De planning van de allocatie en 
toewijzingg is immers van invloed op de waardevastheid van vergunningen. 

7 .4 .55 Vergunn ingen 

Veygpnnhigpixxjmaarden Veygpnnhigpixxjmaarden 
Aann de vergunning voor spectrurngebruik kunnen beperkingen en voorschriften 
wordenn verbonden.179 Zowel de voorschriften als de beperkingen kunnen 
wordenn gesteld in verband met het belang van een 'goede' verdeling alsmede in 
hett belang van een ordelijk en doelmatig gebruik van frequentieruimte.180 Aan 
dee vergunning kunnen bijvoorbeeld voorschriften worden verbonden met 
betrekkingg tot de ingebruikname of het gebruik van een apparaat waarbij 
problemenn zijn te verwachten in verband met de elektromagnetische 
compatibiliteit.1811 Regels voor deze beperkingen en voorschriften kunnen bij of 
krachtenss AMvB worden gesteld.182 Overigens is expliciet bepaald dat het 
Besluitt radio-elektrische inrichtingen en de daarop gebaseerde ministeriële 
regelgevingg worden gelijkgesteld met regelgeving vastgesteld krachtens de 
hoofdstukkenn 3 en 10.183 Dit in verband met de rechtszekerheid en een zo groot 
mogelijkee beleidscontinuiteit.184 

1 7 99 Artikel 3.5 lid 1 Tw. 
1 8 00 Artikel 3.5 lid 1 Tw. 
1 8 11 Artikel 10.8 lid 2 sub b Tw. 
1 8 22 Artikel 3.5 lid 3 Tw, artikel 17 Frequentiebesluit. 
1 8 33 Artikel 20.4 Tw. Kamerstukken // 1996/97, 25 533, A, p. 23. 
1 8 44 Kamerstukken // 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 145. 
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Dee houder van een spectrumvergunning die schadelijke interferentie kan 
veroorzakenn ten aanzien van radiodiensten van andere landen dient de ITU 
verplichtingenn na te leven en tevens de verplichtingen voortvloeiend uit andere 
bindendee verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties met be
trekkingg tot dit frequentiegebruik (artikel 18-4 Tw). Deze bepaling is in 
overeenstemmingg met de verplichting van artikel 6 lid 2 ITU Constitutie. In het 
BRII is overigens reeds een storingsverbod opgenomen.185 

Aann de vergunning voor spectrumgebruik (het spectrumgebruiksrecht) kunnen, 
naastt de gebruiksvoorschriften voortvloeiend uit de allocatie, verplichtingen ten 
aanzienn van de te leveren diensten worden opgelegd. Bij de vergunning kan 
wordenn voorgeschreven dat bepaalde diensten voor het publiek dienen te 
wordenn verzorgd Daarbij kunnen voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van 
dee dienstverlening worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
dekkingsgraadd en de roll-out verplichtingen.186 In het belang van een goede 
dienstverleningg kunnen bovendien bij of krachtens AMvB regels worden gesteld 
voorr de aanbieders van de diensten.187 In de WTV was het frequentie-
gebruiksrechtt impliciet in de vergunning voor draadloze infrastructuur 
inbegrepen,, bij de DCS 1800 veiling was sprake van een scheiding tussen 
vergunningg en gebruiksrecht, in de Tw is het gebruiksrecht de kapstok voor de 
dienstverplichtingen. . 

Inn het geval de vergunning moet worden ingezet voor openbare tele
communicatienetwerkenn of -diensten wordt de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatiee Autoriteit (OPTA) in gelegenheid gesteld advies uit te 
brengenn ten aandien van "de omvang" van de vergunning alsmede de 
beperkingenn en de voorschriften.188 Indien 'omvang' is te lezen als de 
frequentieruimtee per vergunning is dit een belangrijke bepaling aangezien een 
dergelijkee beslissing in veel gevallen - gegeven de totaal beschikbare 
frequenüeruimtee - tevens het aantal vergunningen bepaalt. Over de inhoud van 
hett begrip is helaas geen nadere uitleg gegeven bij de behandeling van de wet. 

Dee splitsing van de frequentievergunningen is slecht geregeld. Frequentierechten 
zijnn in principe deelbaar in frequentieruimte, gebied en tijd. De Telecom
municatiewett kent alleen een bepaling over het delen van de frequentieruimte. 

Artikell C.9.2/F.7.2. BRI. 
Artikell 18 Frequentiebesluit. 
Alless artikel 3.5 lid 2 en 4 Tw. 
Artikell 3.5 lid 1, laatste volzin, Tw. 
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Daarbijj gaat het overigens niet om splitsing van een eigen gebruiksrecht maar 
omm het afstemmen van deelrechten. De situatie waarin verschillende gebruikers 
dezelfdee frequentieruimte moeten of kunnen benutten doet zich bijvoorbeeld 
voorr bij digitale omroep, in het bijzonder T-DAB.189 In het geval er sprake is 
vann gezamenlijk gebruik van frequentieruimte wordt aan de gebruikers 
gedurendee ten hoogste zes weken de gelegenheid geboden om de voorwaarden 
hiervoorr uit te maken. Bij uitblijven van overeenstemming kan de minister de 
voorwaardenn vaststellen op aanvraag van een of meer van de partijen. Een 
dergelijkee vaststelling kan later op gezamenlijke aanvraag weer worden 
ingetrokken,, hetgeen enige ruimte voor markünitiatief openlaat.190 

Eenn laatste gebruiksbepaling ten slotte reguleert het gedeeld gebruik van 
antenne-opstelpuntenn (artikel 3.11 Tw). Aansluitend op de bij amendement 
ingevoegdee bepaling uit de WTV is wettelijk vastgelegd dat vergunninghouders 
diee openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten 
off omroepzendernetwerken aanbieden, over en weer moeten voldoen aan 
verzoekenn tot medegebruik van de antenne-opstelpunten. Dit geschiedt tegen 
eenn redelijke vergoeding en met inachmeming van de technische mogelijkheden. 
Bijj gebrek aan overeenstemming kan de OPTA de regels ten aanzien van het 
gedeeldd gebruik vaststellen.191 Deze regeling geldt zowel voor telecommunicatie
netwerkenn als voor omroepnetwerken. In afwijking hiervan geldt dat de 
interconnectieregelingg in de Telecommunicatiewet louter ziet op de tele
communicatienetwerken.. Uitbreiding van die regeling tot omroep(zender)-
netwerkenn had nieuwkomers op die markt een bruikbaar steuntje in de rug 
kunnenn geven. 

Weigring,Weigring, intrekking, duur en wlengjng 
Dee weigeringsgronden voor een vergunning worden limitatief opgesomd in 
artikell 3.6 Tw. Artikel 3.6 Tw complementeert het vergunningverleningsbeleid 
waarvoorr artikel 3.3 Tw de basis geeft. Het artikel vertoont overeenkomsten met 
artikell 17, lid 7 en lid 9, WTV waarop voorheen de hoofdmoot van het 
spectrumbeleidd was gebaseerd Ook in het geval van overdracht van ver
gunningenn is dit artikel van toepassing: artikel 3.8 Tw verklaart artikel 3.6 Tw 
vann overeenkomstige toepassing. De imperatieve weigeringsgronden van het 
eerstee lid zijn in het kort: a) strijd met het frequentieplan; b) een doelmatig 
gebruikk vordert weigering; c) er is reeds een veipinning verleend voor de 

1 8 99 Kamerstukken tl 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 19 en p. 84. 
1 9 00 Alles artikel 3.9 Tw. 
1 9 11 Hetgeen reeds is geschied: Besluit geschil Dutchtone-KPN, 2 april 1999/0PTA/I 

/99/20722 (openbare versie). Zie in vervolg hierop Pres. Rb. Rotterdam, 3 juni 1999 
(reg.. nr. VTELEC 99/995-S1) (niet-gepubliceerd). 
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betreffendee frequentieruimte; d) toestemming ontbreekt voor de voorgenomen 
verspreidingg van programma's; e) de veiligheid van de staat of de openbare orde 
zijnn in het geding; f) verlening is in strijd met 82e of 82f Mediawet. De gronden 
waaropp de minister kan - en dus niet hoeft - te weigeren staan het tweede lid: a) 
eenn eerdere vergunning is ingetrokken; b) eerdere verplichtingen zijn niet 
nagekomen;; c) de aanvrager voldoet niet aan de regels van de wet; d) de 
daadwerkelijkee mededinging op de relevante markt wordt aanzienlijk beperkt; e) 
verleningg van de vergunning zou interferentie of storing (kunnen) opleveren. 

Dee weigeringsgrond van het eerste lid onder a impliceert een onmogelijkheid 
omm af te wijken van het frequentieplan, hetgeen aansluit bij de juridische 
kwalificatiee van het frequentieplan (geen beleidsregel) (zie de bespreking bij 
artikell 3.1 Tw). 

Dee frase "indien (...) een doelmatig gebruik (...) dit vordert" (lid 1 aanhef en 
subb b) was reeds terug te vinden in artikel 17 WTV. Het CBB heeft in het 
verledenn de strekking ervan opgerekt om een (inhoudelijk) verdelingsbeleid op 
basiss van artikel 17 mogelijk te maken.192 Nu de verdeling elders in de wet wordt 
geregeld,, lijkt het woord Vordert' weer strikt geïnterpreteerd dienen te worden. 

Hett begrip doelmatigheid betekent volgens de regering het 'zuinig' omgaan met 
frequentieruimte.1933 Ter beoordeling van de doelmatigheid van het gebruik (lid 1 
subb b) kan worden gelet op onder andere:194 

•• (Voorgenomen) gebruik van oude, frequentie-inefficiënte technieken; 
•• De ingebruikneming vindt niet plaats op korte termijn; 
•• Strijd met internationale afspraken in verband met efficiënt spectrurngebruik; 
•• Het gebruiksdoel is in strijd met een wettelijk voorschrift; 
•• Aanpassingen van het frequentieplan in verband met nieuwe (gebruiks)-

ontwikkelingen. . 

Lidd 2 sub d van artikel 3.6 Tw beoogt ontoelaatbare dominante posities op de 
telecommunicatiemarktt tegen te gaan. Het oorspronkelijke belang van deze 
weigeringsgrondd (voor verlening dan wel overdracht) is te vinden in het op gang 

Dee kernuitspraken over de toewijzing op basis van artikel 17 WTV (mede in 
verhoudingg tot de ROZ) zijn: CBB 6 november 1991, Mediaforum 1992-1, p. B15-B16 
(Vrije(Vrije Ether), CBB 27 januari 1993 en ARRvS 19 maart 1993, Computerrecht, 
1993/3,, p. 119-128 (Voorkeursrecht Nozema), m.nt. Dommering, CBB 22 maart 
1995,, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio). 
KamerstukkenKamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 46. 
KamerstukkenKamerstukken I11996/97, 25 533, nr. 3, p. 82. 
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brengenn van de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatie 
(aanvankelijkk alleen in verband met overdracht, artikel 13 u lid 2 onder a en b 
WTV,, ingevoegd bij de Wet Mobiele Telecommunicatie,195 later ook voor 
vergunningverlening,, artikel 13h lid 3 onder e WTV, ingevoegd bij de Veiling-
wet). . 

Lidd 1 onder f spreekt over strijd met de bij of krachtens de artikelen 82e en 82f 
Mediawett gestelde regels (zie de bespreking van het omroepbeleid). Lid 2 sub e 
iss ingevoegd bij Nota van Wijziging vanwege de lacune die is ontstaan doordat 
dee regeling van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMQ, voortvloeiend uit de 
EMC-richtlijn1966 en neergelegd in hoofdstuk 10 van de Telecommunicatiewet, 
niett van toepassing is op storingen voortkomend uit gewenste signalen, doch 
alleenn op storingen voortkomend uit ongewenste signalen. 

Dee intrekking van de vergunning geschiedt op verzoek of ambtshalve. De regels 
diee kunnen worden vastgesteld krachtens artikel 3.3 lid 7 ten aanzien van 
wijzigingg van vergunningen hebben betrekking op wijziging op verzoek. De 
suggestiee vanuit de Eerste Kamer om in het betreffende AMvB waarborgen op 
tee nemen opdat tijdens de looptijd van de vergunning geen "majeure 
wijzigingen"" worden opgelegd, is door de minister van de hand gewezen.197 Dit 
omdatt ambtshalve wijziging apart is geregeld. De gronden voor een ambtshalve 
wijzigingg zijn dezelfde als voor intrekking en neergelegd in artikel 3.7, derde lid, 
Tw.. Dit derde lid is ingevoegd bij amendement, met als motivering dat 
intrekkingg kan leiden tot een te zware sanctie.198 De regering had zich eerst op 
hett standpunt gesteld dat wijziging van een verleende vergunning door de 
ministerr verloopt via (gedeeltelijke) intrekking onder gelijktijdige toekenning van 
eenn gewijzigde vergunning.199 Tijdelijke of conditionele intrekking wordt door 
dee mtrekkingsbepalingen niet uitgesloten.200 De intrekkingsgronden van artikel 
3.77 Tw vertonen sterke overeenkomsten met de weigeringsgronden van artikel 
3.66 Tw. 

Bijj de weigering, intrekking en overdracht van vergunningen wordt overleg 
gepleegdd met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor zover de 

1 9 55 Kamerstukken // 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 32. 
1 9 66 Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpas-

singg van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit, 
PbEGPbEG 1989 L 1 39/19. 

1 9 77 Kamerstukken 11997/98, 25 533, nr. 309a, p. 14, resp. nr. 309b, p. 45. 
1 9 88 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 26. 
1 9 99 Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 5, p. 44. 
2 0 00 Kamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 5, p. 45. 
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daadwerkelijkee beperking van de mededinging in het geding is (op de relevante 
markt).2011 Beslissingen over het aantal vergunningen zijn overigens bij uitstek 
beslissingenn waarbij aanzienlijke invloed op de omvang en aard van het 
spelersveldd kan wordt uitgeoefend. Ten aanzien van deze beslissing ontbreekt 
echterr iedere bepaling in de Telecommunicatiewet. 

"Vergunningenn zullen slechts voor een bepaalde tijd worden uitgegeven."202 

Hiermeee lijkt te worden benadrukt dat de verleende rechten gebruiksrechten 
zijn,, waarbij de overheid elke schijn van een eigendomskarakter vermijdt. Een 
zuiverr juridisch eigendomsrecht op een natuurkracht of -verschijnsel als 
elektromagnetischee frequenties is overigens niet mogelijk Hier wordt meer een 
economischh eigendomsbegrip bedoeld Het economisch-eigendoniskarakter 
wintt echter aan kracht door de mogelijkheid van verkoop van de 
gebruiksrechten,, zowel door de overheid (door middel van een veiling) als 
tussenn marktpartijen onderling. 

Dee (eindige) duur van de vergunningen wordt bepaald per vergunning. De 
vergunningg kan worden verlengd met een door de minister te bepalen termijn.203 

Hett frequentiebesluit bevat een uitwerking van de verlengingsbepaling. In het 
gevall de vergunning is verleend door middel van een vergelijkende toets of 
veilingg kan deze niet worden verlengd, tenzij het algemeen maatschappelijk of 
economischh belang dit vordert - naar oordeel van de minister - en op verzoek, 
inn te dienen tussen een en twee jaar voor de afloop van de vergunning.204 In het 
gevall van verdeling op basis van aanmelding wordt de vergunning verlengd 
tenzijj een doelmatige ordening van het spectrum zich daartegen verzet.205 

Seatndajyernarkt Seatndajyernarkt 

Dee Telecommunicatiewet bevat ten aanzien van de overdracht van ver
gunningenn voor spectrumgebruik een positief - zij het aanvankelijk negatief -
geformuleerdee bepaling. Bij amendement is het artikel gewijzigd, met als 
motiveringg dat overdraagbaarheid het uitgangspunt dient te zijn.206 De ver
gunningg kan worden overgedragen, mits toestemming daartoe is verkregen van 
dee minister. Bij de toestemmingsverlening kunnen - wijzigbare - beperkingen 
enn voorschriften worden gesteld De toestemmingscriteria worden - evenals bij 
dee regeling in de WTV - niet bij voorbaat gekoppeld aan de criteria die voor de 

Artikell 18.3 Tw. 
KamerstukkenKamerstukken II1996/97, 25 533, nr. 3, p. 19. Zie ook p. 8 1 . 
Artikell 3.3 lid 8 Tw. 
Artikell 10 Frequentiebesluit. 
Artikell 15 Frequentiebesluit. 
KamerstukkenKamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 50. 
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initiëlee uitgifte van de betreffende vergunning golden. Was dit wel het geval, dan 
konn daarmee een uniforme toegang tot eenzelfde markt worden gegarandeerd 
hetgeenn de overzichtelijkheid en voorspelbaarheid op een markt aanzienlijk had 
kunnenn bevorderen. Wel zijn de weigeringsgronden van artikel 3.6 door artikel 
3.88 Tw van overeenkomstige toepassing verklaard Dit houdt in dat de toetsings
grondd of de daadwerkelijke mededinging op de relevante markt aanzienlijk 
beperktt wordt, waarover aan de NMa advies moet worden gevraagd, ook voor 
dee toestemming bij overdracht van belang is. Artikel 20.2 Tw bepaalt dat artikel 
13uu WTV van toepassing blijft voor de oude vergunninghouders. In dit artikel is 
onderr meer vastgelegd dat overdracht aan een andere vergunninghouder voor 
hetzelfdee systeem is uitgesloten. 

Mett betrekking tot de overdracht is onder meer opgemerkt dat bij een verzoek 
tott verkoop de eventuele rechtsopvolger aan dezelfde criteria zal worden 
getoetstt als de eerste rechthebbende.207 Bij de beoordeling of toestemming tot 
overdrachtt kan worden verleend zal worden nagegaan of na overdracht de 
uitvoeringg van de aan de vergunning verbonden verplichtingen gewaarborgd 
blijft.. Bovendien zal worden nagegaan of anderen dan de bij de overdracht 
betrokkenn partijen niet in hun belangen geschaad worden.208 Het feit dat de 
vergunningg oorspronkelijk bij veiling is verleend, rechtvaardigt volgens de 
regeringg geen afwijking van de algemene regels ter zake van de overdraag
baarheid.209 9 

Inn aanvulling op de doorgevoerde herziening van het toewijzingsbeleid werd 
aanvankelijkk in het concept Frequentieplan aangekondigd dat het ministerie van 
V&WW zou beoordelen in hoeverre het zinvol en effectief is regulerende 
heffingenn in te stellen voor de categorie 'zakelijk gebruik' om de efficiëntie in 
dezee categorie te verhogen.210 De betreffende passage is helaas verdwenen in de 
uiteindelijkee versie van het Frequentieplan. Ten aanzien van dergelijke heffingen 
geldenn overigens de grenzen die de Verguriningenrichtlijn hieraan oplegt. 
Bovendienn is het zaak voldoende reactiemogelijkheden op de heffingen in te 
bouwen.. Een functionerende secundaire markt met de mogelijkheid van 
splitsingg van rechten optimaliseert het effect van een met een heffing ge
genereerdee prikkel tot efficiënt gebruik. 

2 0 77 Kamerstukken II1 997/98, 25 533, nr. 5, p. 48. 
2 0 88 Kamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 5, p. 47. 
2 0 99 Kamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 48. 
2 1 00 Nationaal Frequentieplan - concept - februari 1999, p. 22. 
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7.4.66 Toewijzing 

Inn de Telecommunicatiewet is wettelijk vastgelegd dat een frequentieregister 
wordtt bijgehouden.211 Voor inwerkingtreding van de wet werden de individuele 
spectrumtoewijzingenn overigens reeds opgetekend en wel in het Nationaal 
Frequentiee Register.212 Inzage in het nieuwe register wordt onder meer mogelijk 
viaa de RDR-website.213 Het frequentieregister geeft alle met vergunningen 
bezwaardee frequentieruirnten aan, alsmede de duur van deze bezwaring.214 De 
wijzee waarop de bezwaring tot stand komt, namelijk de vergunningverlening 
voorr het gebruik van frequenüeruimte, wordt hieronder behandeld. Het register 
bevatt overigens niet de informatie aan wie de frequentieruirnten zijn toe
bedeeld215 5 

Dee toegestane methoden van vergunningverlening verschillen per gebruiks-
categorie.. Vergunningen voor vitale overheidstaken en de publieke omroep of 
terr uitvoering van een wettelijk voorschrift worden met voorrang verleend.216 

Buitenn de gevallen waarin vrijstelling wordt verleend (zie artikel 3.4 Tw) of 
waarinn de vergunning bij voorrang wordt verleend (zie artikel 3.3 lid 2 Tw), 
wordenn de benodigde vergunningen verleend met behulp van een van de drie 
genoemdee instrumenten uit lid 4. De volgende toewijzingsmechanismen worden 
genoemd:: volgorde van aanmelding, vergelijkende toets en de veiling. Li dit rijtje 
ontbreektt de loterij. Bovendien is in plaats van de ruimere benaming 
'prijsmechanisme'' gekozen voor 'de veiling'. In hoofdstuk 3 van de studie is 
uiteengezett dat een veiling vooral nut heeft indien kennis omtrent de waarde van 
hett te veilen goed ontbreekt. Het prijsmechanisme in bredere zin opent de 
mogelijkheidd om voor bepaalde frequentiepakketten een vaste prijs te hanteren, 
mochtt voldoende kennis zijn verworven. Voordeel hiervan is dat de veiling-
kostenn - voor alle partijen en in de meest brede zin van het woord - vermeden 
worden. . 

Hett maken van een keuze tussen de genoemde mechanismen - en in het geval 
vann de vergelijkende toets mede de uitvoering daarvan - geschiedt in het geval 

Artikell 3.2 Tw. 

HDTP,, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 
voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 3 1 . 

Artikell 3.2 lid 2 Tw bepaalt dat het register voor eenieder kosteloos ter inzage wordt 
gelegdd op een door de minister te bepalen plaats. 
Artikell 3.2 lid 1 Tw. 

KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 79. Deze informatie is eventueel te 
achterhalenn met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703). 
Artikell 3.3 lid 2 Tw. 
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vann commerciële omroep door de minister van V&W "in overeenstemming 
met"" de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (lid 5, 6). De eerste 
verantwoordelijkheidd ligt blijkens de formulering van de artikelleden voor wat 
betreftt de keuze voor het mechanisme bij de minister van V&W en voor wat 
betreftt de uitvoering bij de minister van OCW. Overigens zal in de praktijk de 
ministerraadd over de keuze van de te gebruiken mechanismen oordelen, als 
onderdeell van het frequentieplan.217 Het Frequentiebesluit bepaalt namelijk dat 
voorr zakelijk gebruik, overig gebruik en voor de commerciële omroep per eenheid 
vanvan freqimtiknamte in het Frequentieplan wordt vastgesteld of "hetzij de 
proceduree van op volgorde van binnenkomst, hetzij de procedure van veiling of 
vergelijkendee toets" wordt toegepast (artikel 2 lid 2 Frequentiebesluit). De keuze 
tussenn veiling en vergelijkende toets wordt pas op een later tijdstip gemaakt.218 

Richtlijnenn voor het maken van een keuze worden gegeven in het Frequentie
besluit.2199 Het Frequentiebesluit legt voor een deel de aangegeven voorkeuren 
vast.. In het Frequentiebesluit wordt bepaald dat de veiling en vergelijkende toets 
alleenn voor zakelijk gebruik en commerciële omroep kunnen worden ingezet, 
hetgeenn automatisch betekent dat deze mogelijkheden voor overig gebruik niet 
inzetbaarr zijn (artikel 2). Wel dient te worden opgemerkt dat nu voor een 
groteree groep gebruikers het mechanisme van veilen kan worden ingezet dan 
alleenn de in hoofdstuk üa van de WTV bedoelde aangewezen technische 
systemenn voor mobiele communicatie en de commerciële omroep. 

Dee veiling en vergelijkende toets worden niet toegepast indien "redelijkerwijs te 
verwachtenn is dat er met betrekking tot de te verdelen frequentieruirnte geen 
schaarstee zal zijn" (lid 3). Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij afwezigheid 
vann schaarste de verdeling alleen op volgorde kan geschieden. Indien zich wel 
schaarstee voordoet lijken alle drie de mogelijkheden nog toegestaan te zijn. De 
keuzee tussen veiling en vergelijkende toets enerzijds en verdeling op volgorde 
anderzijdss wordt reeds gemaakt bij de vaststelling van het Frequentieplan (zie 
artikell 3.1 Tw).220 De vaststelling of inschatting van mogelijke schaarste 
geschiedtt derhalve eveneens op dit moment. Het is de vraag of dit voldoende 
flexibiliteitt biedt om rekening te houden met de snelle ontwikkelingen op het 
terreinn van de draadloze communicatie. Het is tevens de vraag of en op welke 
wijzee het Frequentieplan kan worden aangepast aan gewijzigde inzichten 
daaromtrent. . 

2 1 77 De minister stelt hierover "Artikel 3.3, lid 5, is dan ook wellicht wat overbodig, maar 
hett is beter om er helder over te zijn." Handelingen II1997/98, p. 4999. 

2 1 88 Nota van Toelichting Frequentiebesluit, p. 11 . 
2 1 99 Artikel 3.3 lid 7, sub b Tw, artikel 2 Frequentiebesluit. 
2 2 00 Zie Nationaal Frequentieplan 1999, p. 15 en tabeldeel. 
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Dee keuze tussen veiling of vergelijkende toets wordt pas later gemaakt, in het 
kaderr van een concrete vergunningverleningsprocedure. Artikel 3 lid 2 
Frequentiebesluitt geeft aan dat alleen voor de vergelijkende toets wordt gekozen 
indienn het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dit 
vordert.. Het woord vordert lijkt een forse beperking op te leveren ten aanzien van 
dee keuzevrijheid in deze (zie de bespreking van het begrip Vordert' in artikel 17 
WTV).. De toelichting op het Besluit is echter veel minder stellig en stringent.221 

Inn de wet wordt expliciet verwezen naar de Vergunningenrichtlijn als in acht te 
nemenn kader voor de te stellen regels terzake de verlening, wijziging en ver
lengingg (niet intrekking) van vergunningen.222 Ten aanzien van het overgangs
probleemm bij wijziging van het verdelingsmechanisme wordt kennelijk per geval 
eenn oplossing gezocht. Een wettelijke bepaling die de eenmaal gemaakte keuze 
voorr een bepaalde (deel)markt vastlegt, ontbreekt. 

Nieuww is dat de vergunningen voor het gebruik van frec^enüeruimte bestemd 
voorr publieke omroep niet langer worden verleend aan de Nozema - die een 
voorkeursrechtt bezat ten aanzien van het signaaltransport van de publieke 
omroepenn - maar aan de "instellingen van de publieke omroep".223 Het feit dat 
dee toekenning van de vergunningen geschiedt aan de mformatiedienstverleners 
(dee omroepinstellingen) en niet aan de verzorgers van het informatietransport 
(netwerkbeheerders/omroepzendernetwerken)) creëert een situatie die afwijkt 
vann het gebruikelijke patroon waarbij de vergunning voor frequentiegebruik 
directt wordt verleend ten behoeve van de opbouw van de benodigde infra
structuur.. Voor zover een exploitant van een omroepzendernetwerk zelfstandig 
inn aanmerking wil komen voor een vergunning moet in dit verband gelet 
wordenn op de voorwaarden voor de aanleg van een (omroepzender)netwerk 
zoalss neergelegd in hoofdstuk 10 Tw. 

Hoofdstukk 3 van de Telecommunicatiewet biedt de basis voor de verdeling -
hoogstwaarschijnlijkk door middel van veiling - van vei^uiningen voor een 
aantall nieuwe systemen. Het betreft Wireless Local Loop224 (voorzien voor 
beginn 2000), UMTS225 (voorzien voor 2000),226 T-DAB, DVB-T (beide eveneens 

2 2 11 Nota van Toelichtin g Frequentiebesluit , p. 13. 
2 2 22 Artike l 3.3 lid 7 Tw. 
2 2 33 Kamerstukken II1996/97, 25 533, nr. 3, p. 146. 
2 2 44 Het 'Consultatiedocumen t Wireles s Loca l Loop ' van het Ministeri e van Verkeer en 

Waterstaat ,, DGTP, is verschene n op 29 januar i 1999. 
2 2 55 Het 'Consultatiedocumen t UMTS' van het Ministeri e van Verkeer en Waterstaat , 

HDTP,, is verschene n op 16 jul i 1998. 
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voorzienn voor 2000),227 MVDS en daarnaast zoals gezegd de commerciële FM 
radio-omroep. . 

7.4.77 Overgangsproblemen 

VerschilVerschil markaxxtreding 

Bijj de uitoefening van de bevoegdheden gecreëerd door de Telecommunicatie
wett kan een belangrijk overgangsprobleem ontstaan, namelijk de ongelijke 
toegangg van verschillende spelers op eenzelfde (deel)markt. Dit probleem 
speeldee reeds bij de veiling van de DCS 1800 vergunningen. De verdeling van 
vergunningenn voor UMTS kan opnieuw de nodige problemen opleveren. Op dit 
momentt is het ministerie van V&W voornemens wederom een veiling in te 
zetten.. Eventueel (door de Europese Commissie) gegrond verklaarde klachten 
vann marktpartijen naar aanleiding van de DCS 1800 veiling kunnen ook voor 
dezee nieuwe veiling de nodige problemen opleveren. 

Tenn aanzien van het verschil in behandeling heeft de Europese Commissie 
volgenss de minister naar aanleiding van de DCS 1800 vergunningverlening 
gesteldd dat bij ruim tijdsverloop er geen reden is een naheffing op te leggen.228 

Vergelekenn bij de situaties in Italië en Spanje (zie paragraaf 6.5), waar compen
serendee maatregelen als noodzakelijk werden aangemerkt, zou de Commissie als 
factorr van belang hanteren dat er sprake is van meer ontwikkelde markt. Door 
dee concurrentie zou de te betalen prijs bovendien een veel geringer deel van de 
totalee investeringen uitmaken.229 Dit argument lijkt alleen al door de hoogte van 
dee in de Nederlandse veiling betaalde prijzen niet op te gaan. 

OmzEttmgvergmrwign OmzEttmgvergmrwign 
Eenn ander overgangsprobleem is de omzetting van de vergunningen door 
wisselingg van het wettelijk kader. De vergunningen verleend op basis van artikel 
13aa WTV worden gelijkgesteld met vergunningen verleend krachtens artikel 3.3 
Tw.2300 De omzetting van machtigingen verleend op basis van artikel 17 WTV, 

Dee voorgenomen data zijn aangegeven in de nota 'De Digitale Delta, Nederland 
oNLine',, juni 1999, ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties,, Financiën, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 
Verkeerr en Waterstaat. 
KamerstukkenKamerstukken II1999/2000, 24 095, nr. 24. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997-98, 25171, nr. 25, p. 6. Dit sluit in principe aan bij de Ameri-
kaansee ervaringen waarbij geheel is afgezien van compenserende maatregelen. 
Verberne,, Van Eijk & Dommering 1996. 
KamerstukkenKamerstukken 11997/98, 25 171 , nr. 38b, p. 2. 
Artikell 20.2 Tw. 
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toekenningenn aan de voormalig concessionaris krachtens artikel 3 WTV en 
toekenningenn van frequenties behorende bij machtigingen krachtens artikel 21 
WTVV naar Tw-vergunningen is geregeld in artikel 20.3 Tw. In het vierde lid van 
ditt artikel wordt bepaald dat voor al deze vergunningen - uitgezonderd de 13a 
WTV-vergunningenn - een eindige termijn wordt vastgesteld bij AMvB (het 
ontwerpp daarvan gaat eerst naar het parlement, artikel 18.14 Tw). De bedoeling 
iss per uitgegeven frequentie te beoordelen wat een redelijke overgangstermijn 
is.2311 De AMvB's waarbij deze duur wordt vastgelegd zullen per vergunning of 
vergunningengroepp moeten bepalen welke beperking te rechtvaardigen is. 
Rekeningg moet worden gehouden met de te respecteren investeringen en be
langenn zodat deze opwegen tegen het belang de - oneindige - duur te bekorten. 
Dee betreffende AMvB is het Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet232 

Artikell 20.2 Tw bepaalt dat voor de vergunningen oorspronkelijk verleend op 
basiss van hoofdstuk Ila WTV, delen van de WTV van toepassing blijven. Het 
betreftt de artikelen over de te leveren diensten, de verplichtingen van de 
vergunninghouder,, ingang en duur van de vergunning, de voorschriften en 
beperkingenn en de bepalingen over de overdracht, intrekking en de ongelijke 
startpositiee van de vergunninghouder. Deze artikelen blijven derhalve nog in 
standd voor de resterende looptijd van de betreffende vergunningen, dat wil 
zeggenn tot 25 februari 2013.233 Het verschil in behandeling tussen deze categorie 
enn de overige categorieën roept de vraag op of de reden hiervoor gezocht moet 
wordenn in de grote economische belangen die met de eerste categorie 
vergunningenn zijn gemoeid, de betaling van een veilingprijs voor enkele 
vergunningenn uit de categorie en wellicht tevens in de daaruit voortvloeiende 
groteree aanspraak op rechtszekerheid. 

Beëindigingg van vergunningen in het kader van toekomstige herverkaveling van 
hett spectrum, bijvoorbeeld op basis van het zero-base onderzoek, zal ook met 
dee nodige waarborgen moeten worden omgeven, zoals reeds vermeld in hoofd
stukk 4. In de Wet Liberalisering Mediawetgeving werd de beëindiging van 
machtigingenn geregeld met de expliciete toevoeging "zonder recht op 
schadeloosstelling".2344 Deze regeling is echter tezamen met de WTV verloren 
gegaan. . 

2 3 11 Kamerstukken II1996/97, 25 533, A, p. 22. 
2 3 22 Stb. 1998, 633. 
2 3 33 De vergunningverlening is gepubliceerd in Stcrt. 1998, 45, p. 20-22. 
2 3 44 Artikel 16a lid 4 WTV zoals gewijzigd door Wijziging van bepalingen van de Mediawet, 

dee Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 
inn verband met de liberalisering van de mediawetgeving, Stb. 1997, 336. 
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Uiterlijkk zes maanden na inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet diende 
dee Nozema de frequentieruirnte, toegewezen op basis van artikel 2 ROZ, in te 
leverenn bij de minister (artikel 20.14). Deze bepaling ziet erop dat de 
frequentierechtenn worden herverdeeld over de publieke omroepen. De 
omroepenn dienen nu zelf een frequentiegebruiksrecht te bezitten.235 De Radio-
Qmroep-Zender-Wett (ROZ) uit 1935 blijft, zij het in gewijzigde vorm van 
toepassingg op de publieke omroep. Artikel 19.9 van de Telecommunicatiewet 
wijzigtt de ROZ in die zin dat (onder meer) het voorkeursrecht van artikel 2 uit 
dee wet wordt gehaald Het omroepzendernetwerk van de Nozema - of een con
currentt - kan ingevolge artikel 8.3 Tw worden aangewezen om de programma's 
uitt te zenden die ter uitzending worden aangeboden door de publieke landelijke, 
regionalee en lokale omroep en de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. 

Bijj verzelfstandiging van de Nozema zal de ROZ worden ingetrokken dan wel 
gewijzigd.2366 Afhankelijk van het aandelenpakket dat de overheid aanhoudt - in 
principee wordt het pakket geheel afgestoten -, heeft de overheid dan (deels) de 
handenn afgetrokken van de omroepdistributie. De minister heeft aangegeven de 
distributiee niet langer als een overheidstaak te beschouwen.237 

Vergurmingce&ningVergurmingce&ning tijdens overgang 
Tenn slotte wordt nog opgemerkt dat voor de vergunningverlening de Tele
communicatiewett eveneens heeft voorzien in een overgangsfase. Dit om tijd te 
creërenn voor de uitwerking van de uitvoeringsregelingen en -plannen. Artikel 
20.99 Tw bepaalt dat het eerste frequentieplan 6 maanden na inwerkingtreding 
vann de wet diende te verschijnen. Tot die tijd werden de vergunningen verleend 
opp basis van volgorde van aanmelding. Een uitzondering kon in deze maanden 
echterr worden gemaakt indien de minister van mening was dat de te verlenen 
vergunningenn tot een categorie behoorden waarvoor in de toekomst een veiling 
off een vergelijkende toets zouden worden gebruikt in welk geval deze 
mechanismenn reeds ingezet konden worden (artikel 20.9 lid 3). Het frequentie-
registerr diende eveneens na zes maanden beschikbaar te zijn (20.10 Tw). 

Dee Memorie van Toelichting spreekt van 'instellingen van de publieke omroep'. 
KamerstukkenKamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 3, p. 146. 
Brieff minister over de voortgang rond de privatisering van Nozema N.V. 27 januari 
1998.. Kamerstukken I11997/98, 23 968, nr. 4 1 , p. 2. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 23 968, nr. 4 1 , p. 1. 
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7.55 Samenvattin g en conclusie s 

Wass aanvankelijk niet duidelijk in de wet neergelegd op welke wijze een recht op 
spectrumgebruikk kon worden verkregen, een grote verdienste van de nieuwe 
wetgevingg is dat op dit punt helderheid wordt geschapen. 

Aanvankelijkk werden machtigingen voor zenderexploitatie uitgegeven, recente
lijkk nog een combinatie van gebruiksrechten en vergunningen, en nu ver
gunningenn voor spectrumgebruik. Verliep de wijze van verlening oorspronkelijk 
opp basis van volgorde van aanvraag en kwalitatieve selectie, nu behoort een 
veilingg eveneens tot de mogelijkheden en wel voor de gehele categorie zakelijk 
gebruikk en voor commerciële omroep. 

Dee mogelijkheden tot introductie van marktelementen in het door de overheid 
voorgestanee systeem zijn daarmee verbreed. De prijsprikkels gelden overigens 
alleenn de verdeling van spectrum over individuele gebruikers. Ten aanzien van 
dee allocatie ontbreekt een wettelijke basis voor de introductie van een dergelijk 
mechanisme.. Ook daarnaast heeft de allocatie overigens weinig aandacht 
gekregenn op wettelijk niveau. De mogelijkheid heffingen in te stellen ter 
stimuleringg van de efficiëntie van gebruik, dus een vergoeding los van de veiling 
alss selectiemechanisme, ontbreekt eveneens. 

Dee mededinging op de markt staat onder toezicht van de NMa, die voorafgaand 
aann overdracht, intrekking en weigering van vergunningen advies kan 
uitbrengen,, en de OPTA die het marktgedrag van de partijen op de 
telecomnaunicatiemarktt beoordeelt. De vaststelling van het aantal vergunningen 
perr spectrumdeel - van grote invloed op de mededinging op de secundaire 
marktt - ontbeert een wettelijk kader of richtsnoer en is daarmee een dis-
cretionairee bevoegdheid van de minister. 

Bijj de toewijzing kan voor een relatief groot deel van het spectrum het 
veilinginstrumentt worden ingezet. Voor het maken van de keuze voor het 
gewenstee instrument is echter in de wet geen richtsnoer neergelegd. Het 
vraagstukk van gelijke behandeling bij toetreding is evenmin opgelost. Het 
ontbrekenn van een goed doordacht overgangsbeleid heeft de overheid bij de 
DCSS 1800 veiling reeds de nodige problemen opgeleverd. 

Tenn slotte wordt opgemerkt dat niet op alle punten duidelijkheid bestaat over de 
overgangsregelingg van machtigingen en vergunningen verleend onder de WTV 
enn de daaraan verbonden rechten en plichten. De overgang van rechten met 
onbepaaldee duur naar vergunningen met een eindig karakter zal bijvoorbeeld de 
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nodigee vragen oproepen. Een regeling van eventuele schadeloosstelling, dan wel 
exoneratiee daarvan, of bijvoorbeeld een recht op verlenging, voorvloeiend uit 
eenn gerechtvaardigde verwachting daarop, ontbreekt. 
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8.11 Inleidin g 

Inn dit afsluitende hoofdstuk wondt allereerst op hoofdlijnen een overzicht ge
gevenn van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken besproken is. Vervolgens 
wordtt een schets gegeven van de implicaties van het besprokene ingedeeld naar 
verdeelmoment.. Ten slotte worden in een afsluitende paragraaf de hoofdpunten 
gerecapituleerd. . 

8.22 Overzich t onderzoe k 

Hett eerste deel van de studie geeft een inleiding tot het onderwerp evenals een 
uiteenzettingg van de doelstellingen en de opzet van de studie. 

Inn het tweede deel van de studie worden de technische aspecten van het 
spectrumm besproken. Daaruit blijkt dat het spectrum opgedeeld kan worden in 
spectrumdeelgebieden.. De eigenschappen van de frequenties, die variëren met 
dee golflengte, passen meer of minder goed bij de door de radiodiensten vereiste 
specificaties.. Bovendien blijkt dat met de tijd de technieken om van de 
frequentiess gebruik te maken een zodanige ontwikkeling hebben doorgemaakt 
datt de gegenereerde transmissiecapaciteit voor bepaalde frequentiegebieden 
sterkk is toegenomen. 

Dee bespreking van de economische aspecten belicht de verdeling van het 
spectrumm op de spectrum(deel)markten. Het ingrijpen van de overheid in de 
marktwerkingg en (een reconstructie van) de argumenten daarvoor geven een 
beeldd van de inrichting van het spectrumbeleid. Uitgaande van de doelstellingen 
enn rekening houdend met de overgang in beleid van een meer op de markt 
vertrouwendee overheid, worden enerzijds de instrumenten besproken voor de 
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uitgiftee van spectrumrechten door de overheid en anderzijds de herverdeling 
vann deze rechten op de secundaire markt. Daarbij is het uitgangspunt de 
marktwerking,, zij het dat onder bepaalde omstandigheden de kwalitatieve 
selectiee te prefereren is. 

Inn het laatste hoofdstuk van het tweede deel wordt de ontwikkeling van de 
overheidsbemoeieniss met het spectrum vanuit een feitelijke en juridische 
achtergrondd weergegeven. Uit de beschrijving van de ontwikkeling van het 
spectrumgebruikk blijkt dat de overheid snel vat heeft gekregen op de regulering 
vann het gebruik. Dit gebeurde vanuit de overweging dat ingrijpen nodig was om 
hett gebruik ordelijk te laten verlopen. Het besef dat het spectrum bovendien een 
strategischh en communicatief waardevolle hulpbron was, heeft ertoe geleid dat 
dee nationale overheden ieder voor zich de zeggenschap over het 'nationale' 
spectrumm naar zich toe hebben getrokken. De resulterende regulering geschiedt 
doorr de uitgifte van vergunningen. De bespreking van de ratio hierachter en van 
dee aard van deze vergunningen wordt gevolgd door een bespreking van de 
huidigee overgang in beleid. De belangrijkste problemen hierbij zijn het 
respecterenn van reeds vergeven rechten en de (mededingings)problemen die de 
openingg van de markt en de verandering van beleidsinstrumenten met zich 
meebrengen. . 

Hett derde deel van de studie richt zich op het juridisch kader zoals van 
toepassingg op de spectrumverdeling. Het eerste hoofdstuk daarvan behandelt 
hett mondiale kader. De historische invloed van de International Tele
communicationss Union is voornamelijk merkbaar op het gebied van de 
spectrurnallocatie.. Naast het bieden van een kader voor het maken van 
allocatieafspraken,, registreert de ITU de op nationaal niveau verleende 
gebruiksrechten.. De meer recente uitbreiding van het werkterrein van de WTO 
tott telecommunicatiediensten heeft mogelijkerwijs meer implicaties voor de 
inrichtingg van het nationale spectrumbeleid Er gelden vereisten ten aanzien van 
dee verdeling van het spectrum (objectief, tijdig, transparant en non-
discriminatoir)) en ten aanzien van de kwalificatiecriteria en -procedures, 
technischee standaarden en vergunningsvereisten voor door de afspraken gedekte 
telecommunicatiediensten.. De implicaties van het nationale spectrumbeleid 
kunnenn zonodig in klachtenprocedures aan de orde worden gesteld 

Vervolgenss wordt de aandacht gericht op de Europese Unie. Het beleid vanuit 
dezee hoek, zowel ten aanzien van de telecommunicatie als ten aanzien van het 
spectrum,, is een grote stimulans geweest voor de beleidsveranderingen die zich 
hett afgelopen decennium hebben voorgedaan. De markten voor draadloze 
dienstenn zijn geliberaliseerd en het uitgeven van vergunningen is aan banden 

266 6 



Spectrumverdeling g 

gelegd.. Voor radiodiensten is het vragen van een vergunning nog mogelijk 
evenalss het vragen van een vergoeding hiervoor, zij het onderworpen aan 
specifiekee waarborgen. Daarnaast is het Europees beleid een belangrijke factor 
voorr de nationale beleidsruimte bij de regulering van de mededingingsrechtelijke 
problemenn bij de opening van de telecommunicatiemarkten en de overgang 
tussenn toegangsmechanismen. 

Tenn slotte wordt het Nederlandse beleid besproken. De overgang naar een meer 
opp de markt gericht beleid heeft langzaam vorm gekregen in reactie op de 
ontwikkelingenn in de praktijk. In Nederland is in 1989 het staatsbedrijf, de PTT, 
losgemaaktt van de overheid Daarmee ontstond de noodzaak - mede opgelegd 
doorr Europese richtlijnen - tot ontrafeling van de beleidstaken (neer te leggen 
bijj de overheid) en de uitvoerende taken (neer te leggen bij de nieuwe 
telecommunicatiemonopolist).. Met de komst van nieuwe spelers op de markt 
werdd duidelijk dat er bovendien een beleid noodzakelijk was om de nieuwe 
marktordee in goede banen te leiden, te beginnen bij de regulering van de 
toegangg van de nieuwe spelers tot de markt. 

Dee verdeling van de benodigde spectrurngebruiksrechten werd een des te 
belangrijkerr stap toen de financiële waarde van het spectrum een in het oog 
springendee factor begon te worden. In 1998 is het veilinginstrument in 
Nederlandd voor het eerst beproefd. Deze omslag in denken is van belang voor 
dee verdere ontwikkeling van het spectrumbeleid. Hieronder wordtt een overzicht 
gegevenn van de relevante verdeelmomenten in het spectrumbeleid en de 
doelstellingenn en instrumenten daarbij. Het overzicht bevat een recapitulatie van 
dee huidige toestand en geeft mogelijk aanknopingspunten voor wijziging daarin. 

8.33 Verdelin g van spectru m 

Inn deze paragraaf wordt gepoogd een kort overzicht te geven van de complexe 
relatiess binnen het spectrumbeleid zoals zij mede door de historisch gegroeide 
inrichtingg vorm hebben gekregen. In Figuur 8.1 wordt een overzicht gegeven 
vann de verdeelmomenten, de bijbehorende doelstellingen en instrumenten, en 
hunn onderlinge verbondenheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 
verdeelmomenten,, de primaire verdeling (van de overheid naar de marktpartijen) 
enn de secundaire verdeling (de eventuele (herverdeling op de secundaire 
markt).11 De in te zetten instrumenten zijn het gebruikte verdelingsmechanisme 
(voorr allocatie en toewijzing) en de vergunningsvoorwaarden (en uiteraard het 

Ziee ook pagina 59 e.v. 
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mededingingsrechtelijkee toezicht op de secundaire markt). Wat betreft hun 
onderlingee samenhang kan worden opgemerkt dat de keuze van het 
verdelingsmechanismee op het primaire niveau wordt beïnvloed door het beleid 
tenn aanzien van het secundaire niveau en omgekeerd. De voorwaarden van de 
spectrumgebruiksrechtenn - beïnvloed door de keuze van het verdelings
instrumentt op primaire niveau - bepalen vervolgens grotendeels de uitwerking 
vann de mogelijkheden op de secundaire markt. 
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Figuurr 8.1 Spectrumbeleid 

Alss algemeen punt wordt opgemerkt dat bij de uitgifte van gebruiksrechten de 
marktmachtt van de overheid een verstorende werking kan hebben. De overheid 
iss te beschouwen als een van de actoren op het maatschappelijke speelveld, met 
eigenn doelstellingen die niet per se overeenkomen met het altruïstische streven 
naarr een welvaartsoptimum. Dit moet in het hoofd worden gehouden bij de 
constateringg dat de overheid, naast spectrumgebruiker, monopolistisch aan
biederr is op de primaire spectrummarkt. De oplossing ter voorkoming van 
misbruikk van marktmacht ligt deels in het scheiden van de rol van gebruikers en 
regelgever.. Het op afstand plaatsen van de spectrumverdeling van de overheid 
terr voorkoming van politieke willekeur kan vorm krijgen door bijvoorbeeld het 
creërenn van een van de overheid onafhankelijk verdelingsorgaan of door de 
besluitvormingg transparanter te maken op basis van marktwensen of andere 
hardee criteria, ook reeds op het niveau van allocatie. 
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8.3.11 Primaire verdeling - allocatie 

Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling 
Dee allocatie veiioopt in de praktijk, op zowel internationaal als nationaal niveau, 
doorr middel van een politiek besluitvormingsproces, dat nog het meeste lijkt op 
eenn vergelijkende toets. Men bepaalt aan de hand van nauwelijks nader om
schrevenn criteria hoeveel spectrum voor de verschillende diensten nodig is. De 
selectiee van dienstcategorieën die voor toedeling in aanmerking komen verloopt 
viaa eenzelfde onduidelijk proces. Het verloopt enerzijds via een historisch 
bepaaldd first come, first served mechanisme, anderzijds via een vergelijkende 
toetss voor zover op een moment in tijd zich concurrentie tussen diensten 
voordoet.. Het first come, first served mechanisme heeft echter geen enkele 
rantsoenerendee werking. De historisch gegroeide indeling weerspiegelt het 
voorgaande,, zowel qua plaatsing (willekeur) als qua omvang van de toegekende 
spectrumdelenn (rantsoeneringsgebrek). 

Vreemdd genoeg heeft het allocatieproces in de Nederlandse wetgeving weinig 
aandachtt gekregen. Dit terwijl het toch de eerste stap is in het spectrum-
verdelingsprocess die het aanbod en daarmee de schaarste bepaalt. Vanuit de 
WTOO geldt voor de spectrumverdeling (any procedures for the allocation and use) en 
duss ook voor het allocatieproces, dat dit op objectieve, tijdige, transparante en 
non-dïscriminatoiree wijze tot uitvoering moet worden gebracht. Het is de vraag 
off het Nederlandse allocatieproces hieraan voldoet. De uitkomsten van dit 
process - waarbij op nationaal niveau de afspraken van het ITU-kader nader 
wordenn ingevuld - zijn voor Nederland terug te vinden in het Frequentieband 
Overzichtt (FBO) en het Nationaal Frequentieplan (NFP). 

Prijsstellingg bij de allocatie is tot nu toe nog niet in praktijk gebracht. Een 
wettelijkk kader daarvoor ontbreekt. Indien de marktwerking ook voor de 
allocatiee wordt ingezet bestaan er meerdere mogelijkheden. Een eerste optie is 
dee allocatiegrenzen geheel door de markt te laten bepalen. In dat geval vervalt 
hett bestaansrecht van de allocatie als afzonderlijke verdelingsstap. Degene die 
eenn spectrumgebruiksrecht koopt, bepaalt dan immers geheel eenzijdig voor 
welkee toepassing dit recht wordt ingezet. 

Hett lijkt echter niet wenselijk eenzijdig af te wijken van de internationale 
afsprakenn omtrent standaardisatie en interoperabiliteit (onder andere vanwege 
dee positieve effecten van deze afspraken op investeringen en technologische 
ontwikkelingen).. Deze grenzen zullen derhalve als gegeven moeten worden 
beschouwd,, zij het dat gerichte actie tot verschuiving of vervanging van 
bijvoorbeeldd verouderde diensten op het internationale vlak de aandacht 
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verdient.. Met betrekking tot de werking van de ITU is reeds opgemerkt dat een 
verantwoordingg van het (gewenste) beslag op spectrum door de Lidstaten op 
basiss van aantoonbare marktbehoefte een mogelijkheid is om ook op dat vlak 
meerr aansturing vanuit de markt te verkrijgen. Belangrijk aandachtspunt daarbij 
iss dat niet voorbij wordt gegaan aan de gedane investeringen van gebruikers. Het 
creërenn van onzekerheid omtrent de waardevastheid van (technologische) in
vesteringenn in een bepaald spectrumdeel kan de investeringsbereidheidd schaden. 

Dee aanpassing van de allocatiegrenzen kan daarnaast worden aangestuurd door 
gebruikerss de mogelijkheid te bieden een bestemmingswijziging aan te vragen. 
Dit,, gekoppeld aan de mogelijkheid het recht te verhandelen in elk van de 
mogelijkee betrokken deelmarkten, levert een basis voor een dynamische aan
passingg van de allocatie aan nieuwe marktwensen. De verschillende deelmarkten 
wordenn communicerende vaten. 

Ouer^pigprcblematiek Ouer^pigprcblematiek 
Eenn algemeen probleem bij herallocatie en het vrij maken van spectmmgebieden 
voorr nieuwe diensten is dat men in conflict kan komen met gevestigde rechten. 
Inn het geval nieuwe (internationale) allocatieafspraken hiertoe verplichtingen 
hebbenn geschapen, kan herallocatie immers beëindiging of wijziging van rechten 
betekenen.. Deze zogenaamde r^airrmig problematiek zal in de toekomst door de 
tee verwachten snellere en bredere ontwikkeling van nieuwe diensten de nodige 
aandachtt moeten krijgen. Het Groenboek Spectrumbeleid zal hierover de 
discussiee kunnen aanzwengelen. 

Err zijn enkele opties om het herallocatieproces in goede banen te leiden. De 
eerstee is om de allocatieafspraken zo in te richten dat het mogelijk is de duur van 
dee verleende rechten 'uit te zitten' (indien de herallocatie echter een inter
nationalee verplichting is, zal deze mogelijkheid niet altijd aanwezig zijn). De 
tweedee optie is afkoop van de rechten door de overheid Voor deze optie is 
echterr een reële inschatting van de marktwaarde van het spectrumrecht door de 
overheidd nodig. Het is de vraag in hoeverre de overheid daartoe in staat is 
(zonderr de specifieke kennis van de marktpartijen) dan wel daarin gelden moet 
steken.. Een derde optie is afkoop van gevestigde rechten door de nieuwe 
'bezetters'' van specifieke spectrumdelen.2 Uitgifte van rechten onder de nieuwe 
allocatieafspraken,, terwijl deze frequenties nog niet zijn 'ontruimd', maakt de 
herverdelingg van de frequenties een aangelegenheid tussen marktpartijen. 

Inn de Verenigde Staten is deze methode gehanteerd bij de PCS veilingen. Verberne 
e.a.. 1996, p. 244. 
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Gegevenn afdoende toezicht op het eventuele misbruik van machtsposities wordt 
hiermeee een praktische oplossing gegeven. 

8.3.22 Primaire verdeling - toewijzing en verdeelmechanismen 

Beleidsontwtkkeltrtg Beleidsontwtkkeltrtg 
Dee te maken beslissingen bij de toewijzing betreffen allereerst de keuze van het 
verdelingsinstrument.. In de Telecommunicatiewet is nu vastgelegd dat voor een 
groott aantal gebruikers (grofweg alle gebruikers behalve de uitvoerders van 
specifiekee overheidstaken) bij het ontbreken van schaarste de vergunningen 
wordenn verleend op basis van volgorde van aanvraag. Deze keuze is niet zo 
vanzelfsprekend.. Indien zich later wel krapte voordoet en er moet worden 
overgegaann op een meer rantsoenerend verdelingsmechanisme kunnen zich 
problemenn voordoen voor wat betreft ongelijkheid van behandeling. In 
bepaaldee gevallen is het desalniettemin gewenst geacht de vraag niet af te 
remmenn door prijsvorming. Voor de categorie overig gebruik (waaronder 
amateurss en wetenschap) is verdeling op volgorde van aanvraag juridisch gezien 
dee enige optie. 

Bijj krapte is voor commerciële omroep en zakelijk gebruik de keuze tussen 
kwalitatievee selectie en veiling. Bij de keuze tussen deze twee instrumenten is 
allereerstt een inventarisatie van de doelstellingen van belang. Zijn deze te 
behalenn door specificatie in de vergunningsvoorwaarden dan lijkt het 
beduidendee efficiëntievoordeel van de veiling de doorslag te moeten geven. 
Zodraa de identiteit van overwegend belang is in verband met de gewenste 
(vooraff oncontroleerbare) kwaliteit van de dienstverlening en een veiling te 
ondoorzichtigg wordt bij incorporatie van kwalitatieve doelstellingen, lijkt de 
kwalitatievee selectie het aangewezen instrument. Daarbij geldt vanuit het 
Europesee kader - voor de verdeling van in aantal beperkte vergunningen - dat 
ditt dient te geschieden op basis van selectiecriteria die objectief, gedetailleerd, 
transparant,, proportioneel en niet<üscriminerend zijn. 

Dee prijsvorming bij de toewijzing vindt vooralsnog plaats door middel van 
veilingen.. Zodra echter voldoende inzicht is verkregen in de waarde van 
spectrumrechtenn op een bepaalde deelmarkt - van belang is dat deze met de tijd 
veranderendee waarde zichtbaar kan worden en blijven op een functionerende 
secundairee markt - is het niet ondenkbaar daar eenzijdig (vanuit de overheid) 
eenn prijs voor vast te stellen. Deze mogelijkheid is echter niet in de wet 
opgenomen.. Ook indien de selectie van de gebruikers niet door middel van 
veilingg maar door kwalitatieve selectie geschiedt blijft het denkbaar vanwege de 
gebruiksefficiëntiee de marktpartijen te onderwerpen aan een gebruiksheffing. De 
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passagee uit het concept Frequentieplan waarin een onderzoek naar dergelijke 
heffingenn werd aangekondigd is helaas uit het definitieve plan verwijderd. Op 
Europeess niveau is het vragen van heffingen in verband met beoogd optimaal 
gebruikk van de hulpbron toegestaan, zij het dat daarvoor het vereiste geldt dat 
rekeningg moet worden gehouden met de noodzaak van de bevordering van de 
innovatiee en de mededinging. 

Voorr vitale overheidstaken geldt dat het spectrum vooralsnog buiten de 
genoemdee verdelingsprocessen wordt gehouden. Indien de markt met de tijd 
meerr overwicht krijgt in het spectrumbeleid, komt onder andere het vraagstuk 
aann de orde of ook de overheid het benodigde spectrum op de markt moet 
inkopen.. Het argument dat de hieruit voorvloeiende betalingen tussen 
overheidsonderdelenn een vestzak-broekzak situatie opleveren, snijdt mijns 
inzienss geen hout. Van belang is dat het spectrum gebruikende overheids
onderdeell zich bewust wordt van de waarde van het gebruiksrecht. Dit kan een 
stimulanss opleveren om te bezien of de benodigde transmissiecapaciteit en 
radiodienstenn van andere partijen kunnen worden ingekocht in plaats van 
eigenhandigee productie hiervan. 

Ouergingpivblematiek Ouergingpivblematiek 
Dee discussie over de inzet van de veiling als mogelijk verdeelmechanisme voor 
spectrumrechtenn lijkt in zoverre beslist dat het als instrument zijn intrede in het 
beleidd heeft gedaan. Bij de inzet van dit nieuwe mechanisme is nog een 
belangrijkk probleem hoe om te gaan met de overgangsvraagstukken. Daarbij 
geldtt zowel de ongelijke behandeling op eenzelfde markt als die over Ver
schillende'' markten heen. In het licht van de convergentie van technieken en 
dienstenn wordt gelijke behandeling bij toegang tot de verschillende deelmarkten 
vann belang voor zover de betreffende diensten met elkaar in concurrentie 
kunnenn treden. Anticiperend ageren op de toenemende convergentie tussen de 
verschillendee omroep- en telecommunicatiediensten is dan ook gewenst. 

Watt betreft de behandeling van spelers op dezelfde deelmarkt lijkt voortzetting 
vann de verdeling volgens het oorspronkelijk gekozen toetredingsmechanisme 
eenn eenvoudige oplossing. Voorzover dit de vernieuwing van het spectrum
beleidd onevenredig in de weg staat zal hierop echter uitzondering mogelijk 
moetenn zijn. Bovendien speelt het probleem hoe het begrip 'dezelfde markt' 
afgebakendd moet worden. De Vergunningenrichtlijn staat ongelijke behandeling 
toee op grond van een objectieve reden. Ten aanzien van de hieruit resulterende 
ongelijkee toetreding speelt de vraag of dit verschil gecompenseerd moet worden. 
Hett Europese beleid in deze bepleit niet per definitie gelijke behandeling. Met 
hett oog op historische machtsposities op de markt is in bepaalde gevallen tot 
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compensatiee besloten om deze machtsposities niet nog verder te laten 
uitbreiden.. Het recht op gelijkheid van behandeling is kennelijk deels afhankelijk 
vann de (on) gelijkheid van de concurrentieposities. 

8.3.33 Primaire verdeling - toewijzing en gebruiksrechtenspecificatie 

Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling 
Zowell de juridische formulering als de omvang en het aantal van de gebruiks
rechtenn zijn van belang voor de verdeling van de rechten op de markt. De 
uitgegevenn rechten kunnen in internationaal verband bij de ITU geregistreerd 
worden,, waarop internationale bescherming tegen interferentie kan worden 
verkregen.. In Nederland geldt daarnaast een algeheel interferentieverbod. 
Overigenss is ten aanzien van zowel de juridische formulering als de bepaling van 
omvangg en aantal van de te vergeven gebruiksrechten een wettelijk kader 
grotendeelss afwezig. De regulering geschiedt door middel van lagere regelgeving. 

Tenn aanzien van de formulering zijn verschillende karakteristieken aan te wijzen 
vann de spectrumgebruiksrechten. Aan het gebruiksrecht is vaak het type dienst 
gekoppeld.. Dit kan een breed gedefinieerde dienstklasse zijn, zoals overeen
gekomenn binnen de ITU, of een specifiekere aanduiding, al dan niet gekoppeld 
aann de specificatie van het te gebruiken type techniek. Met deze constructie 
wordtt de interoperabiliteit en standaardisatie van diensten bevorderd, met een 
positieff effect op de investeringsbereidheid van marktpartijen. Vanuit de 
Europesee Unie zijn enkele technieken voor mobiele communicatiediensten 
(waaronderr GSM) gestandaardiseerd en vervolgens aan de Lidstaten opgelegd. 
Hett systeem is in zoverre veranderd dat de binnen de CEPT/ETSI 
overeengekomenn spectrumstandaarden en bijbehorende allocaties niet langer 
(direct)) door een richtlijn worden afgedwongen. 

Omm de inflexibiliteit die aan dit systeem inherent is te mitigeren, is het de moeite 
waardd een wijziging of verbreding van de bovengenoemde specificaties op 
aanvraagg van de gebruikers mogelijk te maken (zoals hierboven reeds geopperd 
bijj de bespreking van de allocatie). Er worden echter ook concessieachtige 
vergunningenn uitgegeven waarmee de vervulling van een specifieke overheids
taakk wordt beoogd. Ten aanzien van deze vergunningen is er meer voor te 
zeggenn de initiatie van wijziging van de te leveren dienst van de zijde van de 
overheidd te laten komen. Door de overheid geïhstigeerde wijziging van rechten 
tijdenss de loopduur zal overigens tot een minimum beperkt dienen te blijven in 
verbandd met de rechtszekerheid van de gebruikers. 
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Eenn ander aandachtspunt is de duur van het recht. In Nederland bepaalt de 
Telecommunicatiewett dat alle spectrumrechten een eindige duur krijgen. De 
machtsverhoudingenn tussen overheid en markt moeten daarin een evenwicht 
vinden.. Bij verlenging en herverdeling van de rechten kunnen deze een 
belangrijkee rol spelen. Investeringsprikkels vloeien voort uit een langere duur 
vann het recht, evenals uit verlengingsverwachtingen. Bij kortere duur wordt de 
investeerderr voor het blok gezet als er geen mogelijkheid is compensatie voor 
gedanee investeringen te verkrijgen. Bij langere duur wordt de overheid verlamd 
indienn centrale herverdeling gewenst is. Het is zoeken naar een juiste mix tussen 
flexibiliteitt - hetgeen bijvoorbeeld een belemmering van de innovatie kan 
opleverenn - en zekerheid. Idealiter sluit de regeling voor de verlenging aan op de 
regelingg van de vergunningsduur. De (vooralsnog onbeantwoorde) vragen die 
daarbijj spelen zijn onder welke omstandigheden gerekend kan worden op 
verlengingg of dat opnieuw selectie plaatsvindt, of deze selectie vervolgens een 
marginalee toetsing is van de zittende gebruikers of een geheel nieuwe 
selectierondee voor allerlei gegadigden, en of daarbij consequent hetzelfde 
verdelingsmechanismee wordt ingezet. 

Dee aantalsbepaling en de mogelijkheid van (gedeeltelijke) overdracht worden 
besprokenn in de volgende paragraaf vanwege de directe invloed op de 
mededingingg op de secundaire markt. 

Oi&gtngppmbbTiaaek Oi&gtngppmbbTiaaek 
Bijj de juridische formulering van de gebruiksrechten is van belang dat aandacht 
wordtt besteed aan de veranderde omgeving met betrekking tot het spectrum-
gebruik,, liefst op wettelijk niveau. Niet alleen zijn er meer spelers op de markt, 
tevenss zijn de concurrentiemogelijkheden qua diensten sterk uitgebreid en 
hebbenn de gebruiksrechten hierdoor - en daarnaast door het nieuwe uitgifte-
beleidd waarbij gebruik wordt gemaakt van veilingen - een zeer zichtbare 
financiëlee marktwaarde verkregen. De formulering van de rechten dient hierin 
meee te groeien en explicieter de verhoudingen tussen overheid en gebruikers 
vastt te leggen. Mede omdat de inzet hoger is geworden, zal namelijk de strijd om 
dee precieze afbakening van deze rechten feller worden. Het risico van financiële 
compensatiee bij niet-verlenging, beëindiging en refarming speelt hierbij een rol. 

Dee omstandigheden veranderen en daarmee ook de gewenste invulling van de 
rechten.. Hoe flexibeler de formulering van de gebruiksrechten en dus hoe vrijer 
dee secundaire markt wordt gelaten, des te meer het overheidsingrijpen van ex 
antee naar ex post toezicht verschuift. Bij vergroting van de flexibiliteit op de 
secundairee markt, wordt de controlemogelijkheid van de overheid ten aanzien 
vann de spectrummarkt geconcentreerd op de toegang tot de secundaire markt. 
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Daarnaastt neemt het belang van het mededingingsrechtelijk toezicht toe. Terwijl 
dezee laatste taak bij de OPTA (en de NMa) berust, ligt de controle op de 
markttoegangg bij de minister. Mede gezien de problemen die de machtspositie 
vann de overheid - zelf spectrumgebruiker - kan opleveren bij de initiële uitgifte 
vann gebruiksrechten is het de vraag of deze taak - de regulering vann de toegang 
tott de secundaire markt en dus de uitgifte van vergunningen - niet ook bij de 
OPTAA moet berusten. 

8.3.44 Secundaire marktverdeling 

Nadatt spectrumrechten zijn toegedeeld, is op zijn best een eenmalige efficiënte 
verdelingg bewerkstelligd. Het belang van tijdige aanpassing en bijstelling van 
dezee verdeling zal uit het voorgaande reeds duidelijk zijn geworden. In de 
praktijkk zal deze herverdeling voor een deel op de secundaire markt vorm 
moetenn krijgen. Gebrek aan informatie en de rechtszekerheid staan in de weg 
aann een voortdurende centrale herschikking van rechten. 

Eenn verhandeling van rechten op de secundaire markt kan in principe leiden tot 
eenn voortdurende aanpassing van de markt aan de veranderde omstandigheden. 
Daarbijj zijn echter wel enkele aandachtspunten te signaleren die nauw verweven 
zijnn met de wijze van toewijzing en de vergunningsvoorwaarden. 

Dee gebruiksrechten zijn het instrument om de beoogde resultaten van de initiële 
verdelingg vast te houden. De specificatie van dienst en/of techniek en eventueel 
dee specifieke kwalificaties waaraan de dienstaanbieder moet voldoen, kunnen 
belenimeringenn voor de verhandelbaarheid opleveren. Daarnaast is het echter 
vann belang dat indien een prikkel tot efficiënt gebruik is gegeven, er mogelijk
hedenn zijn op deze prikkel te reageren. Het is dus zaak de transactiekosten 
(voorvloeiendd uit belemmeringen op de verhandelbaarheid} tot een minimum te 
beperkenn en daarnaast de mogelijkheden tot herverdeling te optimaliseren 
(verhandelbaarheidd en splitsing). Flexibiliteit en lage transactiekosten zijn 
belangrijkee voorwaarden om het beleid sluitend te maken. In Nederland geldt 
eenn toestemmingsvereiste voor overdracht en ontbreekt een wettelijke 
mogelijkheidd tot splitsing (naar gebied, tijd of frequenüeruirnte) van het 
verleendee gebruiksrecht. Hierdoor worden de herverdelingsmogelijkheden op de 
secundairee markt beperkt. 

Dee bepaling van omvang en aantal van de gebruiksrechten is van belang voor de 
concurrentiesituatiee op de secundaire markt. De allocatie is een eerste stap voor 
dee bepaling van de te vergeven ruimte. Vervolgens is de aantalsbepaling aan de 
orde.. De Verpinningenrichtlijn geeft daarvoor enkele specifieke waarborgen, 
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waaronderr het vereiste dat voldoende aandacht dient te worden gegeven aan de 
noodzaakk de ontwikkeling van de concurrentie te bevorderen. Vanuit mededin
gingsoverwegingenn kan de aantalsbepaling worden aangevuld met beperkingen 
opp de maximale hoeveelheid frequentieruirnte die in handen van eenzelfde 
marktpartijj mag worden gehouden - al dan niet in relatie tot het marktaandeel 
vann de betreffende partij. Reeds bij de aanvankelijke uitgifte kunnen be
perkingenn worden gesteld aan de maximale hoeveelheid spectrum (per relevante 
markt)) die een partij in handen mag hebben, zogenaamde spectrum caps. 
Achteraff kunnen dergelijke beperkingen eventueel ook worden opgelegd, 
wellichtt in reactie op het achterblijven van de concurrentie op een markt. 

Bijj overdracht, intrekking en weigering zal de NMa vooraf om advies moeten 
wordenn gevraagd om de gevolgen voor de mededinging te beoordelen. Controle 
opp de mededinging ex post geschiedt in bepaalde gevallen door de OPTA als 
gespecialiseerdee toezichthouder op de telecomrnunicatiernarkten. Daarbij heeft 
ookk het toezicht op zaken als site-sharing en interconnectiemogelijkheden de 
nodigee impact op de uiteindelijke marktsituatie.3 

8.44 Afsluitin g 

Eenn van de doelstellingen van deze studie was een beschrijving te geven van de 
hoofdzakelijkee trends en ontwikkelingen op het gebied van spectrumbeleid, 
zowell nationaal als internationaal. Daaruit is naar voren gekomen dat het beleid, 
voortgestuwdd door de ontwikkelingen in de praktijk, allengs transparanter is 
gewordenn en de basis is gaan bieden voor een toenemende concurrentie op de 
marktt voor tdecornrnunicauediensten. 

Dee ontwikkeling van de regulering komt geleidelijk aan ook meer gelijk te liggen 
mett die van de vaste telecommunicatiediensten. Is ten aanzien van deze laatste 
categoriee diensten in de loop der jaren onder sterke Europese stimulans/dwang 
hett aantal gronden voor regulerende beperkingen ten aanzien van te leveren 
dienstenn of ten aanzien van de aanbieders van deze diensten teruggebracht tot 
dee regulering van de (fysieke) knelpunten (nummers, graafrechten), ten aanzien 
vann de mobiele diensten is op grond van het gegeven dat het schaarse spectrum 
wordtt gebruikt, de nationale overheden vooralsnog grotere speelruimte gelaten. 
Mett de jaren zal deze speelruimte waarschijnlijk verder worden teruggebracht 
zodatt een zuivere rantsoenering van spectrum resulteert (zuiver in die zin dat er 
geenn inhoudelijke selectiecriteria worden gesteld) of wellicht zelfs alleen het 

Ziee voor de verhouding tussen NMa, OPTA en de minister paragraaf 7.4.3. 
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scheppenn van randvoorwaarden van een markt die de rantsoenerende taak op 
zichh neemt. Dit scenario sluit overigens niet uit dat de overheid op basis van in 
dezee studie besproken gronden ingrijpt door spectrum te reserveren (of op te 
kopen,, hetgeen transparanter is) voor diensten die als specifieke overheidstaken 
wordenn gezien (collectieve goederen of merit goods). Evenmin betekent het dat 
dee voordelen van standaardisatie en interoperabiliteit voortvloeiend uit allocatie-
afsprakenn te niet gaan. Integendeel, dergelijke gebruiksvoorwaarden hoeven een 
transparanteree rantsoenering (door overheid of markt) niet in de weg te staan. 

Well is een voorwaarde voor verdere transparantie een gedegen en goed door
dachtee formulering van de uit te geven rechten. Omdat de inzet van het spel 
hogerr wordt zal ook de strijd om de afbakening van de rechten feller worden. 
Eenn duidelijke vastlegging van het primaat van de overheid tot beheer en uitgifte 
vann de spectrumrechten, een regeling van de beëindiging van de gebruiks
rechten,, een regeling voor het geval het spectrumbestemmingsplan wordt 
gewijzigdd (al dan niet door Europese besluitvorming), een regeling van de 
verlengingg van gebruiksrechten, een regeling die gelijktrekking van ongelijke 
concurrentiepositiess mogelijk maakt, dit alles behoeft een expliciete wettelijke 
grondslag. . 

Vann belang is bovendien een duidelijk beleid dat de mededinging reguleert op de 
marktenn waarop de spectrurnrechthouders zich begeven. Historisch ongelijke 
positiess op de markt zullen voorlopig nog problemen kunnen geven, enerzijds 
vanwegee de vragen die dit oproept ten aanzien van de gelijke kansen op de 
marktt en anderzijds vanwege mogelijk misbruik van deze voorsprongposities. 

Dee voornaamste conclusies van deze studie worden hieronder op een rijtje 
gezet. . 

•• Het is van belang dat er meer duidelijkheid wordt geschapen met betrekking 
tott de zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van het spectrum. Dit om 
toekomstigee problemen te vermijden ten aanzien van de verlenging, 
beëindiging,, wijziging en heruitgifte van spectnirngebruiksrechten (bij deze 
stappenn heeft de overheid zich te houden aan de vereisten van redelijkheid 
enn billijkheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur); 

•• Gegeven de uit de beleidsverandering blijkende doelstelling van efficiëntie 
voorr de spectrumverdeling is het tijd om de gronden voor het ingrijpen in 
dee spectrumrnarkt te herevalueren (met bijvoorbeeld een duidelijk evaluatie
kaderr voor de reserveringen voor publieke diensten). Spectrum kan wellicht 
meerr behandeld worden als andere hulpbronnen, waarbij de overheid 
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participeertt in de markt als gewone speler. Via een reguliere controle kan 
menn de noodzaak van reserveringen op peil houden (dit vereist een ex ante 
neutraall beoordelingskader). De overheid kan via heffingen bewust worden 
gemaaktt van de waarde van het gebruikte spectrum; 

•• Vanuit dezelfde doelstelling van efficiëntie zou, indien een veiling niet nodig 
off mogelijk is om een selectie te bewerkstelligen, de mogelijkheid om 
heffingenn in te stellen niet verworpen moeten worden; 

•• Aangezien de spectrumverdeling steeds meer aangestuurd zal worden door 
dee markt moet er rekening mee worden gehouden dat ook het allocatie
process marktgerichter wordt en daarmee een ontwikkeling doormaakt van 
technischh managementproces naar actueel beleidsproces. Het probleem van 
refarmingg zal daarbij wellicht ook marktgericht kunnen worden opgelost, 
namelijkk door afkoop van rechten van zittende gebruikers door 
nieuwkomers.. Aandachtspunten bij een hervorming van de allocatie zijn de 
waardevastheidd van spectrumgebieden voor investeringen in bepaalde 
technologieënn en de afweging van de voordelen (positieve externe effecten) 
vann standaardisatie en interoperabiliteit tegen de nadelen van inflexibiliteit; 

•• Bij de beleidsovergang of liever gezegd, bij de overgang tussen twee ver
schillendee typen toewijzingsmechanismen, speelt de juridische kwestie van 
gelijkee behandeling bij toelating tot de markt. In principe hebben gelijke 
concurrentenn recht op gelijke behandeling, mits de vernieuwing van het 
spectrumbeleidd niet onevenredig wordt belemmerd; 

•• Bij de marktovergang van een monopolie naar een markt met meer con
currentenn speelt de kwestie van gelijke kansen op de markt (level playing 
field).. Voor zover correctie van de ongelijkheid gewenst is, is het probleem 
hierbijj het juiste mstrurnent te hanteren. In het geval van een samenloop 
mett het probleem van overgang tussen twee typen toewijzingsmechanismen 
-- en wel een financieel zwaardere toegangsprocedure (veiling) voor de 
nieuwkomerss - lijkt correctie door naheffing niet het meest aangewezen 
instrument.. Naheffingen kunnen wel de gelijkheid van behandeling 
vergroten,, maar het is de vraag wat het effect is op de gelijkheid van de 
concurrentiekansen.. Correctie via een juiste balans van rechten en plichten 
verbondenn aan het gebruiksrecht is wellicht een geschikter instrument; 

•• Gegeven de voornoemde overgangsproblemen en gelet op de toenemende 
convergentiee op de dienstenmarkten wordt het belang van een uniformer 
beleidd steeds zichtbaarder en het behouden van uitzonderingsposities steeds 
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lastigerr verdedigbaar (zeker indien er tussen verschillend behandelde 
dienstenn concurrentiemogelijkheden bestaan). Dit pleit voor een betere 
afstemmingg van het uitgiftebeleid en de vergunningen (bijvoorbeeld qua 
duur,, omvang etc); 

•• Bij de bepaling van het aanbod op de spectrummarkt, dus zowel bij de 
allocatie,, de toewijzing als de formulering van vergunningen, is het van 
belangg een betere controle op de overheidsrnarktmacht in te stellen (dit zou 
pleitenn voor bepaling door een onafhankelijk orgaan zoals de OPTA). 
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Spectru mm distribution : overvie w 

Thiss thesis examines the legal and economic aspects of the problems involved in 
frequencyy spectrum distribution. Frequencies are used for the wireless 
communicationn of signals (e.g. mobile telecommunications). The first part of the 
thesiss is an introduction to the subject and an explanation of its objectives and 
structure. . 

Thee second part of the thesis discusses the technical and economic aspects of 
thee spectrum as well as the government involvement in spectrum use. The 
technicall chapter explains that frequencies have properties that vary according 
too the wavelength. This causes them to meet the specifications required by radio 
servicess to a greater or lesser extent. Over the years, the techniques for using 
frequenciess have developed to such an extent that the transmission capacity 
generatedd has strongly increased for certain frequency bands. 

Thee next chapter highlights the economic aspects of the distribution of the 
spectrum.. In view of the (reconstructed) government's objectives and the shift 
inn policy towards a government that increasingly relies on the market, the 
discussionn involves on the one hand the government's instruments for the 
assignmentt of spectrum rights and, on the other hand, the redistribution of 
thosee rights on the secondary market. The price mechanism is considered to be 
thee first best solution, although a qualitative selection may be preferable in 
certainn circumstances. 

Thee last chapter of the second part reflects the evolution of the government's 
interferencee in the spectrum from a factual and legal background The history of 
spectrumm use shows how the government soon took control of regulating that 
use.. The government's consideration was that it needed to intervene to ensure a 
well-orderedd use. In addition, the realisation that the spectrum was a valuable 
instrumentt in terms of strategy and communications prompted individual 

281 1 



Verdelingg van het spectrum 

nationall governments to assume control over their 'national' spectrums. The 
resultingg regulation was effected by the assignment of licences. The discussion 
off the underlying rationale and the nature of the licences is followed by a 
discussionn of the current transition in policies. The main problems in that 
contextt are, firstly, how to respect rights that have already been granted, and 
secondly,, the (competition) problems involved in opening up the market and 
changingg the policy instruments. 

Thee third part of the thesis focuses on the legal framework that applies to 
spectrumm distribution. The first chapter of this part deals with the global 
framework.. The traditional influence of the International Telecommunications 
Unionn (TTU) is particularly prominent in the field of spectrum allocation. In 
additionn to offering a framework for making allocation arrangements, the ITU 
registerss the rights of use that are nationally assigned. The more recent 
expansionn of the World Trade Organization's (WTO) working field to include 
telecommunicationss services could have more specific implications for the 
organisationn of the national spectrum policy. Requirements apply firsdy to the 
proceduress for the allocation and use of the spectrum (objective, timely, 
transparentt and non-cUscrirninatory) and secondly to the criteria and procedures, 
technicall standards and licence requirements concerning the tele
communicationss services covered by the arrangements. The implications of 
nationall spectrum policies can, if necessary, be challenged in dispute settlement 
procedures. . 

Subsequently,, attention is drawn to the European Union. The EU policies, with 
regardd to both telecommunications and the spectrum, have been a major 
incentivee for the policy changes that occurred in the past decade. The markets 
forr wireless services were liberalised, and a framework for the assignment of 
licencess was implemented. Although licences for radio services are still allowed 
andd a licence fee can be asked, the assignment procedures are now subject to 
specificc guarantees. In addition, European policies have been an important 
factorr for the policy discretion of national governments in regulating the 
competitionn law problems involved in opening up the telecommunications 
marketss and the transition between the assignment mechanisms. 

Finally,, the Dutch policies and the transition towards a more market-oriented 
policyy are discussed In the Netherlands, state-owned PTT was separated from 
thee government in 1989. That created the need - partly imposed by European 
directivess - to separate policy tasks (allocated to the government) from 
operationall tasks (allocated to the telecommunications monopolist). As new 
playerss entered the market, it also transpired that policy was needed to regulate 
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thee new market order, starting with rules for the access of new players to the 
market. . 

Thee assignment of rights of use became an even more important step when the 
spectrum'ss financial value started to be a conspicuous factor. In 1998, the 
auctionn instrument was tried in the Netherlands for the first time. It marked a 
turningg point in the development of spectrum policies. 

Conclusion s s 

Onee objective of this survey was to describe the principal trends and 
developmentss in the field of spectrum policies, both nationally and 
internationally.. It emerged that the policies - propelled by practical 
developmentss - have gradually become more transparent, offering a basis for a 
moree competitive market of telecommunications services. 

Furthermore,, the developments in regulations have gradually come closer to 
thosee in the field of fixed telecommunications services. As a result of European 
encouragement/pressure,, the grounds for regulatory restrictions on the latter 
categoryy of services have been reduced to regulations on (physical) constraints 
(numbers,, excavation rights). When it comes to mobile services, national 
governmentss have so far been allowed more discretion in view of the scarcity of 
spectrum.. In the years to come, that discretion is likely to be reduced, which 
eventuallyy could lead to a pure rationing of the spectrum (pure, in the sense that 
noo substantive selection criteria will be applied) or even to the creation of 
preconditionss for the market that will perform the task of rationing. For the 
reasonss discussed in this thesis, this scenario does not rule out intervention by 
thee government through reserving the spectrum (or purchasing it, which would 
bee more transparent) for services which it regards as specific tasks of the 
governmentt (collective goods or merit goods). Neither does it mean that the 
benefitss of standardisation and interoperability ensuing from allocation 
arrangementss will disappear. On the contrary, such conditions of use do not 
needd to affect a transparent rationing (by the government or the market). 

AA condition for further transparency is a sound and well-considered wording of 
thee rights to be issued. As the stakes are getting higher, the battle to mark off 
rightsrights will become fiercer. A clear establishment of the government's primacy to 
managee and issue spectrum rights, rules that govern the termination of rights, 
anyy amendment to the spectrum allocation plan (whether or not due to 
Europeann decision-making), any extension of rights of use and rules aimed at 
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makingg unequal competitive positions more even, all of this requires an explicit 
basis. . 

Inn addition, it is important to have a clear policy for the regulation of 
competitionn on the markets to be entered by spectrum right holders. Uneven 
positionss in the market will in the near future still lead to problems, on the one 
hand,, due to the questions they raise on equal opportunities in the market, and 
onn the other hand, due to the risk that dominant positions are misused. 

Thee principal conclusions of this study are listed below. 

•• It is important to provide greater clarity on the control relationships 
concerningg the spectrum. This is to prevent future problems regarding the 
extension,, termination, amendment and reissue of spectrum rights (for 
thesee purposes, the government will also have to observe the requirements 
off reasonableness and fairness and the general principles of proper 
administration). . 

•• Given the objective of efficiency that has emerged from the policy change, 
thee time has come to reassess the grounds for intervening in the spectrum 
markett (including for instance a clear assessment framework on reservations 
forr public services). The spectrum could be treated more like other 
resources,, where the government participates as an ordinary player on the 
market.. Regular verification will clarify the need to keep reservations at the 
requiredd level (this requires an ex ante impartial assessment framework). The 
governmentt can be made aware of the value of the spectrum used by means 
off levies. 

•• On the basis of the same efficiency objective, the possibility of introducing 
leviess should not be rejected in case an auction is deemed unnecessary or 
impossible. . 

•• As the market will increasingly control the distribution of the spectrum, it 
shouldd be taken into account that the allocation process should also become 
moree market-oriented and evolve from a technical management process to a 
topicall policy process. The problem of refarming could perhaps also be 
resolvedd by market-orientation, ie. by newcomers buying out existing users. 
Pointss of focus in remodelling the allocation will be the stability of the value 
off the spectrum in view of the necessary investments in certain technologies 
andd whether the advantages of standardisation (positive external effects) 
andd interoperability outweigh the disadvantage of inflexibility. 
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•• The policy transition, or rather the transition between different types of 
assignmentt mechanisms raises the legal issue of equal treatment in granting 
accesss to the market. In principle, equal competitors are entitled to equal 
treatment,, provided that innovation of the spectrum policy is not unduly 
hindered. . 

•• The market transition from a monopoly to a market with competitors 
involvess the issue of the level playing field. If correction of inequalities is 
desired,, the difficulty lies in choosing the right instrument When a 
convergencee occurs with the problem of the transition between two 
assignmentt mechanisms - resulting in a financially more burdensome access 
proceduree (auction) for newcomers - a correction by levies afterwards does 
nott seem the most suitable instrument. Although levies afterwards may add 
too equal treatment, the question arises what effect they have on equal 
competitivee opportunities. A more suitable instrument for correction could 
bee to find the right balance between the rights and the obligations adhering 
too the right of use. 

•• In view of the above-mentioned transition problems and the increasing 
convergencee on the markets for services, the need for a more uniform 
policyy becomes more apparent and positions of exception will be more 
difficultt to defend (in particular if there are opportunities for competition 
betweenn different handling services). It is an argument in favour of 
improvingg the alignment between the assignment policies and the wording 
off the licences (for example, in terms of length, scope, etc.). 

Inn determining the supply on the spectrum market, with respect to allocation, 
thee assignment as well as the wording of licences, it is important to exercise 
moree control on the government's market power (which would argue in favour 
off determination by an independent body such as OPTA, the Dutch regulatory 
bodyy for telecommunications). 
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STELLINGEN N 

1.. Frequenties dienen te worden verdeeld door een orgaan dat 
eenn zodanige zelfstandigheid kent dat de mogelijke 
belangenverstrengeling,, die voortvloeit uit de dubbelrol 
vann de overheid als gebruiker en verdeler, wordt 
geminimaliseerd. . 

2.. Naheffingen zijn vanuit economisch opzicht niet geschikt 
omm concurrentieposities gelijk te trekken. 

3.. De overheid dient in spectrumgebieden die niet exclusief 
gealloceerdd zijn — zoals bijvoorbeeld voor defensie - op 
gelijkee voet met andere gebruikers mee te dingen naar 
spectrum,, ook indien door schaarste prijsvorming volgt. 

4.. Omroep en telecommunicatie raken verstrengeld door de 
ontwikkelingg van nieuwe technieken. Een meer uniform 
toewijzings-,, heffingen- en vergunningenbeleid is daarop 
eenn passende reactie. 

5.. 'First come, first served' is een methode die bij voorkeur 
niett dient te worden gebruikt voor de verdeling van 
schaarsee goederen. Het prijsmechanisme is daarvoor de 
meestt aangewezen weg. 

6.. De regulering van mobiele telecommunicatiediensten en de 
reguleringg van vaste telecommunicatiediensten groeien 
naarr elkaar toe. Spectrum wordt een gewoon hulpmiddel. 

7.. 'Pecunia non olet' Vrij vertaald: veilen is niet vies. 

Stellingenn bij het proefschrift 'VERDELING VAN HET SPECTRUM' 

M.L.. VERBERNE, FEBRUARI 2000 
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