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4.. Overheidsbetrokkenheid 

4.11 Inleiding 

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

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

4.22 Historie spectrumgebruik en -regulering 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.22 Monopolisering spectrumgebruik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 77 In 1908 was tussen enkele landen op internationaal niveau reeds afgesproken dat 
boodschappenn moesten worden geaccepteerd, waar deze ook vandaan kwamen. In 
19122 zijn deze afspraken scherper gesteld en door meer landen geratificeerd. De 
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Wereldoorlogg nagenoeg een monopoliepositie opgebouwd in de radio-
communicatie.18 8 

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

4 . 2 . 33 Internat ionale coörd inat ie 

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

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

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

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

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

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

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

4 . 2 . 44 Verenigde Staten versus Europa 

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

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

3 11 Codding 1952, p. 100. 
3 22 Codding 1952, p. 124. 
3 33 Smits 1991, p. 36. 
3 44 Coase 1959, p. 5. 
3 55 Douglas 1989, p. 226. 
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Dee ramp met de Titanic op 15 april 1912 maakte de noodzaak van regulering 
vann het spectrumgebruik in de Verenigde Staten zichtbaarder dan ooit. De 
Radioo Act ter regulering van de draadloze communicatie werd van kracht in 
decemberr 1912.36 Door deze Radio Act van 1912 werd voor frequentiegebruik 
toestemmingg vereist. Dit was echter niet meer dan een formaliteit, aangezien de 
licentiee niet kon worden geweigerd, zoals bevestigd door een gerechtelijke 
uitspraakk in 1926.37 In de eerste helft van de jaren twintig prolifereerde in de 
Verenigdee Staten chaos in het spectrumgebruik zowel door de veelheid aan 
gebruikerss - voornamelijk door de explosieve toename van het aantal radio-
omroepstationss - als ook door de onduidelijke status van hun gebruiksrechten. 

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

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

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

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

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

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

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

4.2.55 Internationale versus nationale zeggenschap 

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

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

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

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

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

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

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

4.33 Nederland en spectrumregulering 

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

4.3.11 Wetsgeschiedenis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zijj legde zich bij deze gelegenheid vast op de eerste allocatie-afspraken ten aanzien 
vann spectrumgebruik. Codding 1952, p. 87. Nederland kreeg overigens in 1912 
binnenn de International Radiotelegraph Union voor haar koloniën twee extra stemmen 
toebedeeld,, voor Curacao en Nederlands Indië. Codding 1952, p. 99. 

101 1 



Verdelingg van het spectrum 

wordenn gedeeld72 Het opstellen van meerdere zenders werd in deze situatie als 
geldverspillingg beschouwd. Het was de overheid duidelijk "... dat de Regeering 
eenn ver gaande bemoeienis met den radio-omroep heeft en dat dus ook regelen 
kunnenn worden gesteld om geldverspilling te voorkomen,... " 73 

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

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

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

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

4.3.22 Spectrum en radiocommunicatiediensten 

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

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

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

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

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

8 00 Door Frieden 1996, p. 240 worden bijvoorbeeld de volgende factoren genoemd 
waarmeee spectrummanagement rekening moet houden: technologie (het vermijden 
vann interferentie, efficiënte inzetting van de kanalen); regulerend beleid (het dienen 
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vann de radiodiensten zijn dientengevolge in Nederland van directe invloed op 
hett spectrumbeleid. Defensiedoeleinden, inhoudelijke aspecten ten aanzien van 
dee omroep en overwegingen ten aanzien van de meest gewenste inrichting van 
dee telecommunicatiemarkt bepalen mede de toegang tot het spectrum. Het 
reserverenn van spectrum voor dergelijke toepassingen en vervolgens het sturen 
vann het gebruik van dit spectrum via de gebruiksrechtvoorwaarden is hiervan 
hett uitvloeisel. 

4 . 3 . 33 Regulering door vergunningen 

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

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

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

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

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

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

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

4.3.44 Ratio en recht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.44 Spectrumgebruiksrechten 

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

4.4.11 Juridische aard spectrumrechten 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 . 4 . 22 Economische aard spect rumrechten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.33 Economische zeggenschap natuurlijke hulpbronnen 

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

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

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

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

Lois,, no. 285. 
116 6 

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

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

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

4.55 Beleidsovergang 

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

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

1 1 77 Stb. 1962, 286. 
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Mett de invoering van de Veilingwet118 en later de Telecommunicatiewet119 zijn 
mogelijkhedenn tot een meer marktgericht beleid geïntroduceerd, zij het alleen op 
hett terrein van de toewijzing, ofwel de gebruikersselectie. Voor deze selectie 
bestaatt nu de mogelijkheid een veiling te gebruiken. De relevante wijzigingen in 
hett wettelijk kader worden - evenals de veiling zelf - in een afzonderlijk 
hoofdstukk besproken. In het onderstaande worden in het licht van de 
beleidswijzigingenn zeer beknopt de daarbij in acht te nemen grenzen 
aangegeven.. Achtereenvolgens worden hieronder de aanleiding tot de 
veranderingenn en de daaruit voortvloeiende overgangsproblemen besproken. 

4.5.11 Veranderingen 

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

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

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

1 1 00 Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 566 en 567. 
1 1 99 Stb. 1998, 610. 

114 4 



Overheidsbetrokkenheid d 

inn Nieuw Zeeland reeds in de praktijk gebracht.120 Een ander voorbeeld is de 
ontwikkelingg in de Verenigde Staten waarbij de gebruiksrechten steeds meer de 
gedaantee aannemen van economische eigendomsrechten, gestimuleerd door de 
marktbevorderendee definiëring van de gebruiksrechten.m Het toekennen van 
gebruiksrechtenn door middel van marktinstrumenten zoals veilingen heeft reeds 
inn meerdere landen plaatsgevonden. 

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

4.5.22 Vergoedingen 

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

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

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

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

4.5.33 Verandering van verdelingsmechanisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.55 Rechten zittende gebruiker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.66 Nieuwe gebruikers 

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

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

4.66 Samenvatting en conclusies 

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

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

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

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

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

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

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

nieuwee toekenningsmechanismen speciale aandacht verdient. 
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