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Voorwoord d 

Ditt proefschrift betreft een onderzoek naar de juridische en economische 
aspectenn van de verdeling van de frequenties uit het elektromagnetische 
radiospectrum.. Deze frequenties worden gebruikt voor draadloze 
communicatie.. Voortgestuwd door de ontwikkelingen in de praktijk is het beleid 
tenn aanzien van de frequentieverdeling allengs transparanter geworden en is het 
dee basis gaan vormen voor een toenemende concurrentie op de markt voor 
telecommunicatiediensten.. De veranderingen in het beleid zijn het 
aanknopingspuntt voor een bespreking van het mondiale, Europese en 
Nederlandsee beleidskader dat van toepassing is op de frequentieverdeling. De 
verschillendee aspecten van de verdeling - de allocatie over gebruikscategorieën, 
dee toewijzing en formulering van de gebruiksrechten - komen aan de orde, 
evenalss de verschillende verdeelinstrumenten. 

Mij nn proefschrift schreef ik als projectonderzoeker aan het Instituut voor 
Informatierecht,, waar ik met veel plezier heb gewerkt voor en met mijn 
promotorr Egbert Dommering en begeleider Nico van Eijk. Daarnaast ben ik 
dankk verschuldigd aan mijn co-promotor Eric van Damme voor de nuttige 
opmerkingenn met betrekking tot de economische aspecten van mijn in beginsel 
juridischee proefschrift. Mijn dank gaat verder uit naar eenieder die (delen van) 
mijnn proefschrift tijdens het schrijven van commentaar heeft voorzien. 

Hett proefschrift is geschreven in het kader van het Nationaal Programma 
Informatietechnologiee en Recht (TTeR). 

Maartjee Verbeme 
Amsterdam,, 1 oktober 1999 
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