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3.. Economische aspecten 

3.11 Inleiding 

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 Markten en de overheid 

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 
blijf tt 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 vrijwillig e 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. 

20 0 

21 1 

22 2 
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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 spectrummarkt 

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. 

30 0 

31 1 

32 2 

33 3 
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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 Markttngrijpen 

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 

48 8 

49 9 

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 Primaire verdeling 

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 
blijf tt - 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 lijk t 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 lijk t 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, lijk t 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 

76 6 



Economischee aspecten 

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 lijk t 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 lijk t dan bij verdeling op volgorde, ligt 
waarschijnlijkk in het feit dat de loterij tevens een eenmalige aantalbeperking 
bewerkstelligt. . 

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

3.66 Secundaire markt 

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. . 

83 3 



Verdelingg van het spectrum 

•• 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 lijk t 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 blijf t 
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, 
blijf tt 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 lijk t 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 Samenvatting en conclusies 

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