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5.. Het international e kader 

5.11 Inleidin g 

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

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

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

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

5.22 ITU 

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

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

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

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

5.2.11 Doelstelling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.33 Structuur 

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

::  xJOtnCt&SJCt 

CouocS S 

1 1 

ii  Coonprtitt f -

i i 

YY " 

.. Stagt t ty-Gcnenl . 

S«ewta/y-Geoeta ï ï 

SttraBfOttatof ll  Scctö f 

i i 
Tdeconwiunicaiio n n 
Devdopme mm Secto r 

1 1 
Wod dd Conferenc e on 

Figuurr 5.1 ITU structuur25 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.33 De Radiocommunicatio n Secto r 

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

5.3 .11 Doelstel l ing 

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

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

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

5.3.22 Participatie 

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

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

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

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

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

Artikell 12 lid 3 Constitutie. 

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

34 4 
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onderlingee afhankelijkheden. De opsplitsing is derhalve een kunstmatige. In 
Figuurr 5.2 wordt de structuur van het geheel weergegeven. 

Raicpcocnmunicaiicin n 
Conretcncc c 

RjuiioconmunkatJon n 

cotnmumcawm m 
Studyy Groups Meeting g 

Regional l 
Radiocomauikation n 

Conferencee :. U' 

Radioo Regulations 

Radiocon»nunicatk>n n 
AdvisoiyGroup p 

Duwaor r 

Radio* * som som mumeaöon n 

Figuurr 5.2 Structuur Radiocommunication Sector37 

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

37 7 
38 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.44 Frequentieverdelin g binne n de ITU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 .11 Al locat ie 

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

Dezee kritiek is onder andere geuit door Tegge 1994, p. 262. 
Ziee p. 126 en zie ook Tegge 1994, p. 263. 
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Radioo Regulations. De ITU definitie van allocatie luidt als volgt: "Entry in the 
Tablee of Frequency Allocations of a given frequency band for the purpose of its 
usee by one or more terrestrial or space radiocommunication services or the 
radioo astronomy service under specified conditions. This term shall also be 
appliedd to the frequency band concerned. "59 

Dee Table ofFrequency Allocations kan alleen worden vastgesteld, dan wel gewijzigd, 
doorr een World Radiocommunication Conference. De allocatie is daarmee een 
politiekk onderhandelingsproces, waarin zoals gezegd geen wezenlijke markt-
elementenn zijn terug te vinden. De belangrijkste barrière daarvoor lijk t te zijn dat 
daarmeee (een deel van de) zeggenschap over het spectrumgebruik uit handen 
zouu worden gegeven, hetgeen gezien de politieke gevoeligheid die de Lidstaten 
tenn toon spreiden ten aanzien van de soevereiniteit over het 'nationaal*  spectrum 
moeilijkk ligt. Wel haalbaar is wellicht een meer gestructureerd verdelingsproces 
waarbijj  de allocatiewensen vanuit de Lidstaten een gedegen rechtvaardiging 
behoevenn op basis van aantoonbare marktbehoefte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63 3 

64 4 

65 5 

66 6 

67 7 

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

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

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

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

5.4.22 Allotment 

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

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

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

5 .4 .33 Ass ignmen t 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.55 Satellietregistrati e binne n de ITU 

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

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

75 5 

76 6 

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

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

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

5.5.11 Baangebruik 

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

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

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

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

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

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

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

5 .5 .22 Frequent iegebruik 

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

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

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

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

5.5.33 Satellietsystemen 

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

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

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

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

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

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

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

5 .5 .44 Registrat ie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.66 De WTO 

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

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

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

5.6.11 Spectrumbeleid als handelsbarrière 

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

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

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

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

5.6.22 Transparantie vergunningverlening 

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

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

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

decisionn concerning an application for a licence and 

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

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

5.6.33 Geschilbeslechting 

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

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

5.77 Samenvattin g en conclusie s 

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

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

125 5 

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

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

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

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

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

157 7 




