
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Verdeling van het spectrum

Verberne, M.L.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verberne, M. L. (2000). Verdeling van het spectrum. [, Universiteit van Amsterdam]. Kluwer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/verdeling-van-het-spectrum(db7a7ffe-38ca-495f-ae15-948fbed2d530).html


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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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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Hett onderzoek 

 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. 
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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 
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Figuurr \2 Diensten en infrastructuur17 
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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. 
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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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