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7.. Nationaa l spectrumbelei d 

7.11 Inleidin g 

Hett laatste hoofdstuk van dit deel van de studie beschrijft het nationaal juridisch 
enn beleidsmatig kader voor spectrurnrnanagement. Dit geschiedt vooreerst aan 
dee hand van de relevante nationale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels. 
Dee praktijkervaringen met het nieuwste instrument in deze, de veiling, worden 
inn een aparte paragraaf besproken. 

Inn de eerste paragrafen van dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde 
dee Wet op de telecornmunicatievoorzieningen (WTV), de invoeging van hoofd-
stukk Ila in deze wet in verband met de verlening van de GSM vergunningen en 
dee amendering van de WTV door de in 1997 ingevoerde Veilingwet in verband 
mett de verlening van de DCS 1800 vergunningen. Vervolgens komt kort de 
veilingg van de DCS 1800 vergunningen aan de orde. Ten slotte wordt de 
Telecommunicatiewett besproken die het gehele voorgaande kader heeft 
vervangenn door een nieuwe opzet. 

Inn deze bespreking ligt de nadruk op de toewijzing en toewijzingsmechanismen. 
Dee evenzeer belangrijke stappen van allocatie en vergunningvaststelling zijn in 
hett wettelijk kader enigszins onderbedeeld. 

7.22 Wet op de telecommunicatievoorzieninge n 

Inn hoofdstuk 4 is reeds opgemerkt dat het eerste aanknopingspunt voor de 
uitgiftee van spectrumgebruiksrechten arrikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwett uit 1904 was. Vanaf 1989 heeft de frequentieverdeling plaats-
gevondenn op basis van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) en 
dee Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. Om te voorzien in de behoefte aan een 
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spectrumbeleidd dat bleef aansluiten bij de steeds verder geliberaliseerde 
telecornmunicatiemarktt zijn meerdere malen wijzigingen doorgevoerd 
Hieronderr wordt eerst het kader besproken zoals oorspronkelijk is neergelegd in 
dee WTV van 1989. Vervolgens komen de belangrijkste wijzigingen aan de orde. 

7.2.11 De WTV 1989 

Dee Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) is in 1988 door het 
parlementt aangenomen.1 Op 1 januari 1989 is de WTV in werking getreden. De 
hiermeee doorgevoerde wijziging van het wettelijk kader voor de telecom-
municatiee is grotendeels geïnspireerd door de wens de PTT los te maken van 
directee staatsinvloed. Dit was een nagenoeg onvermijdelijke ontwikkeling gezien 
dee mede vanuit het Europees kader geihstigeerde liberalisering van de 
telecommarkten.22 De PTT is op 1 januari 1989 van een staatsbedrijf een 
beursgenoteerdee NV geworden, de Koninklijke PTT Nederland NV., hier 
verderr KPN, met als een van de dochterondernemingen PTT Telecom (nu 
KPNN Telecom).3 

Watt betreft de uitvoering en vorming van het beleid onder de T&T-wet moet 
wordenn opgemerkt dat de scheidslijn tussen de staat en de monopolistische 
telecommunicatiedienstaanbieder,, het staatsbedrijf de PTT redelijk diffuus was. 
Voorr bepaalde zendinrichtingen was een machtiging vereist, niet van de minister 
maarr van de directeur-generaal der PTT.4 Met de verzelfstandiging van de PTT 
inn 1989 is een duidelijke scheiding tussen de PTT en het ministerie van Verkeer 
enn Waterstaat doorgevoerd. De publiekrechtelijke taken van het staatsbedrijf 
zijnn overgeheveld naar de toentertijd ingestelde Directie Operationele Zaken 
vann de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP). 

Dee eindverantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat voor 
hett spectrumbeleid was af te leiden uit verschillende bepalingen in de 

Stb.Stb. 1988, 520. 

Mett de Dienstenrichtlijn is de verplichting tot strikte scheiding van de regelgevende en 
commerciëlee taken van kracht geworden. Artikel 7 en overweging 29 Dienstenrichtlijn 
(Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de 
mededingingg op de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10). 
Inn september 1999 had de Staat der Nederlanden nog 43% van het aandeelkapitaal in 
handen,, <http://www.kpn.nl/kpn/>. 
Machtigingenn op basis van het eerste lid van 3ter T&T-wet werden verleend door de 
minister,, machtigingen op basis van het tweede lid door de directeur-generaal der 
PTT.. Het onderscheid is met artikel 17 WTV komen te vervallen. Kamerstukken II 
1987/88,, 20 369, nr. 3, p. 37. 

206 6 

http://www.kpn.nl/kpn/


Nationaall spectrumbeleid 

telecommunicatiewetgevingg (artikelen 3 en 28 WTV en artikel 2 ROZ).5 In deze 
bepalingenn werd vermeld dat de minister van Verkeer en Waterstaat de 
benodigdee frequenties toekende aan enkele specifieke gebruikers - zoals de 
politie,, de PTT en de omroepzenderbeheerder.6 Wat betreft de overige 
spectrumgebruikerss berustte alleen de uitgifte van machtigingen voor zenders bij 
dee minister (artikel 17 WTV), waaruit desgewenst kan worden afgeleid dat voor 
dee daarvoor benodigde spectrurnruimte de verantwoordelijkheid bij dezelfde 
ministerr was neergelegd De rechter heeft hieromtrent uitgesproken dat "... de 
WTVV niet toelaat dat een machtiging voor het gebruik van een etherfrequentie 
wordtt verleend los van een zendermachtiging ingevolge artikel 17 ... n 7 

Vermeldenswaardd is dat enkele frequentie (grootgebruikers een speciale positie 
innamen.. Dit waren de (voormalige) concessionaris, ofwel KPN (artikel 3 
WTV),, de Nozema (ROZ) en de veiligheidsdiensten - defensie, politie en rijks-
luchtvaartdienstt - (artikel 28 WTV). Deze zogenaamde medebeheerders kregen 
mett voorrang frequenties toebedeeld voor de uitoefening van hun taken. Binnen 
dee hen toebedeelde ruimte konden zij zelfstandig de frequenties toewijzen aan 
dee zenders onder hun beheer en daarvoor een eigen toelatingsbeleid hanteren, 
zijj  het gebonden aan de bestemming van het spectrumdeel.8 De duidelijkheid 
omtrentt de exacte bevoegdheden van de medebeheerders en omtrent het door 
henn gehanteerde toelatingsbeleid was overigens gering.9 Binnen het kader van de 
Nationalee Frequentie Commissie (NFC) werd door de minister overleg gepleegd 
mett de medebeheerders over het beleid.10 Dit was derhalve een commissie 
waarinn alleen overheidsonderdelen en instanties vertegenwoordigd waren met 
takenn of bevoegdheden op het gebied van de ordening van het frequentie-
spectrum,, zoals KPN en de Nozema.11 

55 Deze verantwoordelijkheid ligt ook nu nog bij de minister van V&W, zie paragraaf 7.4. 
66 Wat betreft de ministeriële 'goedkeuring' waarvan sprake is in de ROZ heeft de 

rechterr vastgesteld dat dit betekent dat de minister een beslissende stem heeft. Rb. 
Amsterdamm 24 juli 1995, Mediaforum 1995/10, p. B122-B124. 

77 CBB 18 december 1991, Computerrecht 1992/41, p. 63-164 [Millicomzaak). 
88 HDTP, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 

voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 54. 
99 RAPT, Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie, 'Advies 

Frequentiebeleid'' (Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat), 11 december 
1992. . 

1 00 Besluit van 25 april 1990. Stcrt. 1990, 81 {Besluit Nationale frequentie commissie). 
Ditt besluit verving de Beschikking Nationale frequentie commissie 1982, Stcrt. 1982, 
98. . 

1 11 Besluit van 25 april 1990, Stcrt. 1990, 81 (Besluit Nationale frequentie commissie). 
Ziee ook het Nationaal Frequentieverdelingsplan, verder NFVP, 1995, p. 12. In HDTP, 
'Frequentiebeleidd in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie voor 
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7 . 2 . 22 Radio-elektrisch e zendinrichtinge n 

Hoofdstukk m van de WTV 1989 regelde het machtigingenstelsel ten aanzien 
vann telecommunicatie-inrichtingen van bijzondere aard en beperkte omvang. 
Paragraaff  2 van dit hoofdstuk regelde de machtigingen voor radio-elektrische 
zendinrichtingen.122 Met de artikelen 16, 17, 19 en 20 uit deze paragraaf werd 
voorr de radio-elektrische zend- en ontvanginrichtingen een voortzetting - in 
hoofdzaakk - beoogd van het onder artikel 3ter T&T-wet ontstane regime.13 Wel 
werdd het wenselijk geacht een aantal in de praktijk vormgegeven zaken nu in de 
wett te regelen of althans daarvoor in de wet een grondslag te leggen.14 De 
toewijzingscriteriaa voor frequentiegebruiksrechten of liever gezegd zend-
ïnnchtingenn bleven echter buiten de wet. Eveneens werd wederom geen 
meldingg gemaakt van de allocatie, noch van de verantwoordelijkheid hiervoor, 
nochh van de mogelijke uitvoeringswijzen. 

Artikell  17 was de basis voor het toewijzingsbeleid Het artikel regelde de 
weigering-- en intrekkinggronden voor machtigingen voor radio-elektrische 
zendinrichtingen.. Deze weigeringgronden waren oorspronkelijk bedoeld als 
basiss voor een voornamelijk technische toetsing. Indien aan de vereisten ten 
aanzienn van doelmatigheid en efficiëntie voldaan was, diende in principe een 
machtigingg te worden verleend In de praktijk werd ten aanzien van de 
machtigingenn het beleid voortgezet de toewijzing te baseren op de volgorde van 
aanmeldingg ofwel volgens het principe 'die het eerst komt, het eerst maalt'. Dit 
geschieddee in overeenstemming met de internationale allocatieafspraken en 
lettendee op de mogelijkheid van schadelijke interferentie. Bovendien konden 
toelatingsvereistenn worden vastgesteld - zo kon worden vereist dat de aanvrager 
eenn 'redelijk belang' diende te hebben bij de machtiging of konden examen-

eigentijdss frequentiemanagement', september 1993, p. 54 wordt de noodzaak 
gesignaleerdd de NFC een breder platform te laten zijn onder voorzitterschap van het 
ministeriee van V&W. 

Wettelijkee definiëring van het begrip radio-elektrische zendinrichtingen werd toentertijd 
overbodigg geacht (Kamerstukken I 1987-88, 20369, nr. 226b, p. 8). Artikel 16 WTV 
bepaaldee enkel dat met radio-elektrische zendinrichtingen gelijk werd gesteld elke 
samenvoegingg van onderdelen die geschikt is om een dergelijke inrichting te vormen 
enn daarnaast de elektrische of elektronische inrichtingen die te samen met een radio-
elektrischee zendinrichting een radio-elektrische inrichting kunnen vormen met andere 
technischee eigenschappen. Deze elektrische of elektronische inrichtingen werden 
beschrevenn in het Besluit radio-elektrische zendinrichtingen, artikel A .3 .1 . 
KamerstukkenKamerstukken II 1987-88, 20369, nr. 3, p. 11 . 
KamerstukkenKamerstukken I11987-88, 20369, nr. 3, p. 12. 
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vereistenn worden vastgesteld voor de gebruikers van de te machtigen 
systemen.15 5 

Dee wet bepaalde dat - overigens ongeacht het feit of er een machtiging was 
vereistt - regels konden worden gesteld met betrekking tot de aanleg, het 
aanwezigg hebben en het gebruik van radio-elektrische zendinrichtingen ter 
waarborgingg van een doelmatig gebruik van de 'ether' of ten dienste van een 
doelmatigee verzorging van de telecommunicatie in het algemeen en economisch 
belang.16 6 

Hett betreffende AMvB was het Besluit radio-elektrische inrichtingen - hier 
verderr BRI genoemd.17 In het BRI werd een limitatieve opsomming gegeven 
vann mogelijke voorwaarden verbonden aan een machtiging, van overwegend 
technischee aard. In de opsomming werd onder meer het doel genoemd 
waarvoorr de zendinrichting mocht worden gebruikt. De aanwijzing van de 
frequentiess waarop een zendinrichting mocht uitzenden, werd eveneens als 
voorwaardee aan de zendermachtigingen verbonden.18 In overeenstemming met 
hett feit dat de interferentieschade als ratio gold - en geldt - voor het overheids-
ingrijpenn in de spectrummarkt, was een machtigingsvrijstelling geregeld voor 
(naderr aan te wijzen categorieën van) zendinrichtingen met een zodanig gering 
zendvermogenn dat de kans op schadelijke interferentie tot nagenoeg nul werd 
gereduceerd.19 9 

Dee toewijzing van frequenties voor zendinrichtingen gaf geen recht op een 
exclusieff  en storingsvrij gebruik daarvan.20 Door aan geen van de partijen het 
rechtt op storingsvrij gebruik toe te kennen werd de marktpartijen bij voorbaat 
dee mogelijkheid ontnomen om via onderhandelingen te komen tot een optimaal 
storingsniveau.211 Integendeel, bepaald werd dat door geen van de partijen 
storingg mocht worden veroorzaakt.22 De overheid trad bemiddelend op in het 
gevall  van storing en nam daarmee de functie van eventuele onderhandelingen 

1 bb Artikel D.1.1. Besluit radio-elektrische inrichtingen, Stb. 1988, 552. 
1 66 Artikel 17 lid 4 en lid 5 WTV. 
1 77 Besluit radio-elektrische inrichtingen, Stb. 1988, 552, verder BRI. Hoofdstuk D betrof 

zendinrichtingenn met machtigingsvereiste en hoofdstuk E zendinrichtingen zonder 
machtigingvereiste. . 

1 88 Artikel D.1.2 lid 2 sub e BRI. 
1 99 Artikel E.1 BRI, op basis van artikel 17 lid 2 sub a WTV. 
2 00 Artikel C.9.1 BRI. 
2 11 Zie ook paragraaf 3.2.4. 
2 22 Artikel C.9.2/ F.7.2 BRI. 
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over.233 Als sanctie op eventueel frequenüe-'misbruik> werd in de WTV naast 
intrekkingg van de machtiging ook het opleggen van een zendverbod 
vastgelegd.24 4 

Dee regulering van ontvangstapparatuur was vastgelegd in artikel 19 WTV. De 
redenn voor het vereisen van een machtiging voor ontvangstinrichtingen lag 
voornamelijkk in de bescherming van de inhoud van de getransporteerde signalen 
tegenn niet toegestane ontvangst. Onder meer voor bepaalde satelliet-
ontvangstinrichtingenn waren machtigingen vereist.25 Verder werden voor-
namelijkk technische vereisten aan de ontvangstapparatuur gesteld. Ten aanzien 
vann de te ontvangen radiofrequenties mochten echter geen eisen worden 
gesteld.266 De regulering van ontvangstapparatuur zal hier verder onbesproken 
wordenn gelaten. 

7.2.33 Spectrumgebruik zonder artikel 17 machtiging 

Dee basis voor de regulering van het spectrumgebruik waren, zoals gezegd, de 
zendermachtigingenn van artikel 17. Op dit basisprincipe zijn echter enkele 
uitzonderingenn geformuleerd. Artikel 28 WTV bepaalde dat het Hoofdstuk m 
WTVV - en daarmee ook artikel 17 - niet van toepassing was op (zend)in-
richtingenn van aan te wijzen overheidsorganen of diensten belast met de zorg 
voorr de veiligheid van de Staat dan wel de handhaving van de rechtsorde. De 
krijgsmacht,, politie en binnenlandse-veUigheidsdiensten hebben op basis van 
dezee bepaling bij beschikking frequenties toegewezen gekregen.27 Deze 
toewijzingg kon (deels) worden ingetrokken indien de betreffende frequenties "in 
hett kader van een doelmatige uitoefening van de taken ... niet meer nodig 
zijn".28 8 

Daarnaastt konden overheidsinstanties en categorieën van natuurlijke of rechts-
personenn worden aangewezen die in aangegeven omstandigheden vrij waren van 
hett machtigingsvereiste op basis van artikel 17 lid 2 sub b WTV. Als nadere 
invullingg hiervan is in het BRI bepaald dat overheidsinstanties met een taak op 
hett gebied van spectrumbeheer konden worden vrijgesteld van het machtigings-

Artikell C.9.5 BRI. 
Artikell 48 lid 2 WTV jo artikel D.3.1 BRI. 
Artikell G.1.1. BRI. 
Artikell 19 lid 2 WTV. 
Artikell 4 Beschikking van 7 juni 1990, Stcrt. 1990, 123 (Beschikking aanwijzing 
overheidsorganenn en diensten, bedoeld in artikel 28 WTV). 
Artikell 5 Beschikking aanwijzing overheidsorganen en diensten. 

23 3 

24 4 

25 5 

26 6 

27 7 

28 8 
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vereiste.299 De Rijksluchtvaartdienst (RLD) en Hoofddirectie Telecommunicatie 
enn Post (HDTP) werd zodoende vrijstelling verleend van een machtiging voor 
zendinrichtingen.30 0 

Dee frequenties ten behoeve van de concessietaak werden toegekend door de 
ministerr van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 3 lid 2 WTV .31 De PTT 
hadd een exclusieve concessie op basis van artikel 3 WTV voor de aanleg, 
instandhoudingg en exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur, waar-
onderr alle draadgebonden en alle draadloze verbindingen over de openbare 
grondd en tot aan de aansluitpunten van de infrastructuur. Daarbuiten vallende 
niet-openbaree netwerken behoefden een machtiging op basis van artikel 17. 
Overr dergelijke netwerken was het verboden diensten aan derden aan te bieden 
diee vielen onder de aan de PTT opgedragen diensten. Hiermee werden de 
mogelijkhedenn voor concurrentie aanzienlijk beperkt. Dit juridisch monopolie 
tenn aanzien van infrastructuur en diensten had uiteraard de nodige gevolgen 
voorr de vraag op de frequentiemarkt en daarmee voor de nijpendheid van het 
verdelingsvraagstukk op de betrokken deelmarkten. 

Artikell  18 WTV regelde de zenders voor punt-tot-puntverbindingen zoals de 
straalverbindingenn en de verbindingen ten behoeve van satellietcommunicatie. 
Hett creëerde voor dergelijke vaste verbindingen een ruimere weigerings-
mogelijkheidd bij machtigingaanvragen dan waarin artikel 17 voorzag - zie hierna. 
Tenn aandien van dergelijke verbindingen - die de openbare grond overschreden 
-- had KPN namelijk een voorkeursrecht tot aanleg. Pas indien KPN niet bereid 
off  in staat was de verbinding binnen redelijke termijn en tegen redelijke 
voorwaardenn aan te leggen kon een machtiging worden verleend aan een derde 
gegadigde.. De werking van artikel 18 is later ingeperkt.32 De wettekst is in 1996 
zoo gewijzigd dat de bescherming van de concessionaris voor alle vormen van 

Artikell D.4.2 BRI. 
Beschikkingg van 19 december 1988 van de minister van Verkeer en Waterstaat, Stcrt. 
1988,, 254 (Beschikking vrijstelling Rijksluchtvaartdienst en Hoofddirectie Telecom-
municatiee en Post). 
Beschikkingg van 11 juni 1990 van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende 
toewijzingg radio-frequenties t.b.v. de concessiehouder van de telecommunicatie-
infrastructuur,, Stcrt. 1990, 123. 
Inn 1991 is een interim-regeling tot stand gekomen waarbij de PTT ten dele afstand 
deedd van het recht op eerste weigering (Stcrt. 1991, 224). Later is deze regeling 
vervangenn door bekendmakingen. Bekendmaking van de minister van Verkeer en 
Waterstaatt van 20 mei 1994 met betrekking tot afzien eerste recht van weigering 
voorr o.a. satellietgrondstations, Stcrt. 1994, 94, en Bekendmaking van 21 juli 1995 
vann de minister van Verkeer en Waterstaat inzake de toepassing EU-richtlijnen 
communicatiee per satelliet, Stcrt. 1995, 147. 
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vastee verbindingen verviel op 1 januari 1997, terwijl voor satellietverbindingen 
dee bescherming met directe ingang zijn kracht verloor.33 

Watt betreft de omroepdiensten heeft de Radio-Omroep-Zender-Wet (ROZ) 
eenn voorkeursrecht voor de aanleg en exploitatie van zendinrichtingen voor 
publiekee omroep neergelegd bij de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij, 
dee Nozema. De ROZ stelde dat de voor deze taak gebruikte frequenties en 
zendvermogenss goedkeuring behoefden van de minister van V&W.34 De ROZ 
wass ten dien aanzien een lex specialis ten opzichte van de WTV, hetgeen 
betekendee dat het zendermachtigingenregime niet van toepassing was op de 
Nozema.355 Wat betreft de lokale omroep heeft de Nozema afgezien van haar 
voorkeursrecht.. Voor de commerciële omroep is door de rechter bepaald dat 
hett voorkeursrecht van de Nozema daarop geen betrekking had.36 Deze partijen 
warenn derhalve aangewezen op een artikel 17 machtiging. 

7.2.44 Artikel 17 

Allenn die niet uit hoofde van de hiervoor genoemde bijzondere toekenningen of 
vrijstellingenn frequenties tot hun beschikking hadden, waren op artikel 17 
aangewezen.. Op basis van artikel 17 WTV werden machtigingen uitgegeven 
voorr zenderexploitatie (en impliciet tevens frequentiegebruik) ten behoeve van 
"tdecornrnunicatie-inrichtingenn van bijzondere aard of beperkte omvang voor 
particulierr gebruik of gebruik voor de eigen beroeps- of bedrij fsuitvoering".37 

Hett systeem van artikel 17 was positief geformuleerd. Een machtiging diende te 
wordenn verleend, tenzij zich een van de weigeringsgronden van lid 7 of 8 (later 
lidd 9) voordeed. In het eerste geval diende de machtiging zonder meer te worden 
geweigerd.. In het tweede geval was er meer ruimte voor beoordeling en kón de 
machtigingg worden geweigerd 

Dee weigeringsgronden werden in artikel 17 limitatief opgesomd. Een machtiging 
werdd onder andere geweigerd indien "een doelmatig gebruik van de ether dit 
vordert""  of "een doelmatige verzorging van de telecommunicatie in het alge-

Wett van 28 maart 1996, houdende wijziging van de Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningen,, de Mediawet, de Radio-Om roep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van 
Strafvorderingg in verband met de liberalisering van kabelgebonden telecommunicatie-
inrichtingenn (kabelgebonden telecommunicatie), Stb. 1996, 320. 
Artikell 2, zevende alinea ROZ. 
Artikell 70 WTV, artikel 2 derde alinea ROZ. 

CBBB 27 januari 1993 en ARRvS 19 maart 1993, Computerrecht, 1993/3, p. 119-128 
[Voorkeursrecht[Voorkeursrecht Nozema), m.nt. Dommering. 
Nationaall Frequentieverdelingsplan (NFVP) 1993, p. 13. 
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meenn maatschappelijk en economisch belang dit vordert" (artikel 17 lid 7 sub b 
enn c). In de MvT is aangegeven dat met opzet de term Vordert' is gebruikt om 
duidelijkk te maken dat de weigeringsgronden restrictief moeten worden 
opgevat.38 8 

Naastt de weigeringsgronden werden ook de intrekkingsgronden limitatief 
opgesomdd in artikel 17 (lid 9, later lid 10). Ook daar was het doelmatig gebruik 
vann 'de ether*  een grond voor ingrijpen. Een andere intrekkingsgrond was dat de 
houderr van de machtiging de regels en voorwaarden niet nakwam. In de MvT 
werdd opgemerkt dat bij intrekking een redelijke termijn in acht diende te worden 
genomenn en dat een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen diende te 
hebbenn plaatsgevonden.39 Ook derde belanghebbenden konden overigens een 
aanvraagg tot intrekking of wijziging van een machtiging of ontheffing indienen.40 

Bijj  of krachtens AMvB konden regels worden gesteld ten aanzien van de 
totstandkomingg van besluiten tot verlening, wijziging of intrekking van een 
artikell  17 machtiging.41 De wijze waarop een aanvraag tot verlening wijziging of 
intrekkingg diende te geschieden, werd bepaald in de Regeling aanvragen 
telecornmunicatie-inrichtingen.422 De besUssingstermijn en de te overleggen 
gegevenss werden bepaald in het BRL43 De totstandkoming van het 
verleningsbesluitt echter, gelezen als de wijze waarop het toewijzingsmechanisme 
functioneerde,, is niet terug te vinden. Toetsing van elke aanvraag afzonderlijk 
aann de gestelde regels komt echter in de praktijk neer op 'die het eerst komt, het 
eerstt maalt', zodat impliciet toch een keuze voor een specifiek toewijzings-
mechanismee werd gemaakt. 

Voorr commerdèle-omroepdoeleinden zijn op basis van artikel 17 meerdere 
aanvragenn 'opgespaard*  om vervolgens in een keer de verieningbeslissingen over 
allee aanvragen te vellen. Deze door de rechter goedgekeurde uitleg van artikel 17 
(ziee paragraaf 7.3.1) impliceerde wellicht dat ook voor telecommunicatie - en de 
daarbijj  behorende frequenties - de overheid een zekere beoordelingsvrijheid 

3 00 Kamerstukken II1987/88, 20396, nr. 3, p. 2 1 . 
3 99 Kamerstukken I11987/88, 20396, nr. 3, p. 39. 
4 00 Nota van Toelichting BRI. De groep belanghebbenden diende te worden afgebakend 

aann de hand van de weigerings- en intrekkingsgronden van artikelen 17, 18 en 19 
WTV. . 

4 11 Artikel 15 WTV. 
4 22 Stcrt. 1989, 50. 
4 33 Artikel B. 1.2 en B. 1.7 BRI. 
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toekwam.444 Anderzijds was de jurisprudentie ten aanzien van de omroep-
frequentiess dermate specifiek dat de nauwkeurige grenzen van deze vrijheid niet 
klakkelooss waren over te nemen. Het verdient de voorkeur voor ingrijpende 
wijzigingenn in het beleid een wettelijk kader neer te zetten, zoals ook is geschied 

7.33 Een nieu w spectrumbelei d 

Reedss in 1993 is in het kader van de (voorlopige) uiteenzetting van het nieuwe 
telecommunicatiebeleidd melding gemaakt van een vernieuwing van het 
frequentiebeleid.455 Het beleidsvoornemen betrof een waarde-georiënteerd fre-
quentiebeleid.466 Ten behoeve van de introductie van GSM is in 1994 vervolgens 
dee vergelijkende toets ingepast in de WTV, echter uiteindelijk zonder waarde-
bewustmakingselement.. In 1995 verscheen de nota Frequentiebeleid en in dat 
zelfdee jaar volgde een studie naar aanleiding van deze nota naar de inzet van het 
marktmechanismee in het frequentiebeleid.47 Voor de toewijzing van DCS 1800 
vergunningenn is daarop het veilingmechanisme geïntroduceerd. De wijzigingen 
diee de WTV achtereenvolgens heeft ondergaan, worden behandeld in de 
volgendee paragrafen. Eerst worden kort de ontwikkelingen op het gebied van de 
omroepp aangestipt. 

7.3.11 Omroep 

Opp het gebied van de omroep maakte de opkomst van de commerciële radio-
omroepp een nieuw beleid noodzakelijk. Het rapport Verdeelde frequenties, 
veranderd!?? omroep' signaleerde in 1992 dat een bevredigende oplossing voor het 
verdelingsprobleemm ten aanzien van de beschikbare frequentieruimte een 
wetswijzigingg vereiste, bij gebrek aan een toereikende bevoegdheid binnen het 

Dommeringg bestrijdt dat de artikel 17 weigeringsgronden kunnen worden gehanteerd 
bijj het opzetten van een complex toewijzings- dan wel weigeringsbeleid waarbij anders 
dann op volgorde van aanmelding de aanvragen worden beoordeeld en vergeleken op 
grondenn hoofdzakelijk ontleend aan andere beleidscriteria (Dommering 1992a). 
'Hoofdlijnennotitie.. Hoofdlijnen herziening wet op de telecommunicatievoorzieningen' 
julii 1993, p. 28-29. 
Ziee ook het advies van de CAPT (voorheen RAPT, Voorlopige Raad van Advies inzake 
Postt en Telecommunicatie, 'Advies Frequentiebeleid' (Advies aan de Minister van 
Verkeerr en Waterstaat), 11 december 1992) en CAPT, 'Advies uitwerking frequentie-
beleid',, maart 1993. 
Cooperss & Lybrand, 'Meer marktwerking binnen een begrensde bandbreedte. 
Onderzoekk naar de mogelijkheden van de introductie van het marktmechanisme bij 
frequentieverdelingg voor zakelijke toepassingen', juli 1995. 
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kaderr van de WTV.48 De restfrequenties waren de frequenties die als het ware 
overschotenn na bediening van de publieke omroep in het voor radio-omroep 
gereserveerdee spectrumdeel.49 Een eerste verdeling van de zogenaamde 
restfrequentiess is desalniettemin in 1994 door middel van een vergelijkende toets 
opp basis van het bestaande artikel 17 WTV totstandgekomen.50 Deze eerste 
verdelingg heeft de rechter grotendeels intact gelaten.51 De rechter stelde dat de 
weigeringsgrondenn van artikel 17 de benodigde beoordelingsvrijheid insloten 
voorr de ontwikkeling van een beleid voor de gelijktijdige verdeling van 
commerdële-radio-omroepfrequenties.52 2 

Tenn aanzien van toetsing aan de weigeringsgrond 'doelmatig gebruik van de 
ether'' bepaalde de rechter dat in het geval er meer (opgespaarde/verzamelde) 
vraagg is dan aanbod, louter technische overwegingen niet geschikt waren om te 
bepalenn welke aanvragen prioriteit behoren te krijgen.53 Het in acht nemen van 
overwegingenn die niet rechtstreeks aan de WTV waren ontleend, was in dat 
gevall  toegestaan. De verdeling hoefde niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden 
volgenss het principe 'die het eerst komt, het eerst maalt'. Wel diende bij het 
ontwikkelenn van een dergelijk beleid gerede spoed te worden betracht. De 
bevoegdheidd een extensief verdelings- en selectiebeleid te voeren op basis van 
ditt artikel dat zelf weinig aanwijzingen hieromtrent bevat, werd daarmee 
grotendeelss gesanctioneerd. 

Eenn wetswijziging ter liberalisering van de mediawetgeving heeft het inzetten 
vann een veiling ten behoeve van de verdeling van commerdèle-omroep-

Commissiee etherfrequenties en commerciële omroep, 'Verdeelde frequenties, 
veranderdee omroep' (advies), 1992, p. 15. 
Onderr andere door Linnartz & Meuleman 1992 wordt al gewezen op de inefficiëntie 
vann de historisch gegroeide indeling en de extra mogelijkheden bij herrangschikking 
vann FM frequenties. 
Inn de brochure van het ministerie van WVC, 'Omroepfrequenties voor commerciële 
toepassingen'' 1993 zijn de aanvraagvoorwaarden en selectiecriteria aangegeven. De 
aanvragenn konden vanaf 1 oktober 1993 worden ingeleverd. 
Ziee echter CBB 22 maart 1995, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio) waarin 
onderr meer werd bepaald dat de mogelijkheid om een commerciële frequentie te 
verkrijgenn niet in beslissende mate afhankelijk mocht worden gemaakt van het 
programma-aanbodd van de publieke omroep. Aan Sky Radio en de Vrije Radio Omroep 
Nederlandd (VRON) zijn uiteindelijk extra machtigingen verleend. Daartegen is 
vervolgenss zonder succes geprocedeerd door Arcade, Veronica c.s. en de NOS. CBB 
244 januari 1996, Mediaforum 1996/3, p. B44-B48. 
CBBB 22 maart 1995, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio). 
CBBB 6 november 1991, Mediaforum 1993-5, p. B57-B61 (Vrije ether). 
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frequentiess mogelijk gemaakt.54 Daarbij werden tevens in de Mediawet 
opgenomenn de bepaling waarin de mogelijkheid van zenderkleuring is vastgelegd 
(artikell  82e Mw) en de mededingingsbepaling dat voor de uitzendingen van 
eenzelfdee instelling niet meer dan één frequentiepakket) mocht worden 
gebruiktt (artikel 82f Mw). 

Bijj  amendement is vervolgens bepaald dat de benodigde wijzigingen van de 
WTVV een aparte inwerkingtredingdatum konden krijgen met als oogmerk een 
veilingg in principe uit te stellen tot na afronding van het zogenaamde zero-base 
onderzoekk naar mogelijke frequentie-indelingen.55 In 1997 is - in plaats van de 
voorgenomenn veiling56 - een tijdelijke verdeling van de restcapaciteit tussen de 
voornaamstee marktpartijen tot stand gekomen in afwachting van de inven-
tarisatiee van de eigenlijke ruimte voor (commerciële) omroep.57 Het voornemen 
wass om - na afronding van het zero-base onderzoek - de vergunningen door 
middell  van een veiling uit te geven.58 De definitieve besluitvorming rond het 
zero-basee onderzoek zou begin 2000 zijn afgerond.59 Het voornemen is de 
toewijzingg begin 2001 te laten plaats vinden.60 

Hett wettelijk kader voor de verdeling van omroepfrequenties wordt nu gegeven 
doorr de Telecomrnunicatiewetgeving - in plaats van de gewijzigde WTV - in 
samenhangg met de gewijzigde Mediawet. In deze laatste wet staat (onder meer) 
dee voornoemde marktcorrigerende bepaling van artikel 82e op basis waarvan 
desgewenstt een specifieke inhoudelijke kleuring kan worden meegegeven aan de 
tee vergeven frequenties. Opvallend is dat de doelstellingen (corrigering van de 
marktuitkomstt aan de hand politiek bepaalde criteria ten aanzien van de inhoud 
vann de programma's om een bepaald aanbod aan het publiek te garanderen) die 
hett bestaansrecht van de publieke omroep vormen, nu ook nagestreefd kunnen 
wordenn via de commerciële omroep. Herhaalde correcties ten aanzien van het 

Wijzigingg van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatie-
voorzieningenn en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1 935 in verband met de liberalisering 
vann de mediawetgeving, Stb. 1 997, 336. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 24 808, nr. 15. 
TNOO had reeds een onderzoek afgerond naar de vraag op welke wijze de frequenties 
geveildd dienden te worden. TNO, 'Deining over golven. Dienen FM-frequenties los of 
inn pakketten te worden geveild', 1996. 
Dee kamer heeft ingestemd met de tijdelijke regeling. Kamerstukken II 1996/97, 24 
095,, nr. 13. Een tweede tijdelijke verdeling betreft niet-landelijke frequenties voor 
commerciëlee radio-omroep, aangemeld door de gegadigden zelf (op uitnodiging: Stcrt. 
1998,, 5, p. 2). Kamerstukken II 1997/98, 24 095, nr. 16. 
KamerstukkenKamerstukken II 1 998/99, 24 095, nr. 20. 
KamerstukkenKamerstukken II 1998/99, 24 095, nr. 23. 
KamerstukkenKamerstukken II 1998/99, 24 095, nr. 23. 
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commerciëlee deel van de maikt lijken overbodig. De Commissie Media-
concentratiess heeft in haar advies van 19 april 1999 overigens geadviseerd om 
vann artikel 82e Mediawet geen gebruik te maken, met het oog op het feit dat 
pluriformiteitt primair via de publieke omroepvoorziening hoort te worden 
gewaarborgd.611 Ook de regering heeft uiteindelijk in de notitie Doelmatige inzet 
vann radiozenders voor publieke omroep * gesteld geen reden te zien gebruik te 
makenn van de mogelijkheden die artikel 82e biedt.62 

Hett veilingmechanisme als verdelingsinstrument en de inpassing daarvan in de 
telecomwetgevingg wordt in het onderstaande besproken. De inhoudelijke 
afwegingenn in het beleid ten aanzien van radio-omroep wordt hier verder 
onbesprokenn gelaten. 

7.3.22 Wet mobiele telecommunicatie 

Mett de ontwikkeling en liberalisering van de tdecommunicatiemarkten groeide 
opp het gebied van de telecommunicatiediensten eveneens de behoefte aan een 
toewijzingsmechanismee dat meer mogelijkheden bood dan het op-volgorde-van-
aanmelding-mechanisme.. In plaats van de mogelijkheden te benutten die artikel 
177 WTV bood bij het beleid ten aanzien van de commerciële radio-omroep 
heeftt men het voor de mobiele telecommunicatie nodig geacht een wets-
wijzigingg door te voeren.63 

Inn 1994 is door middel van de Wet Mobiele Telecommunicatie (WMI)64 de 
WTVV gewijzigd, hoofdzakelijk naar aanleiding van de Europese ontwikkelingen 
opp het gebied van mobiele-telecomdiensten.65 Direct gevolg van deze wets-

6 11 Commissie Mediaconcentraties, 'Profijt van Pluriformiteit. Over concentraties in de 
mediasectorr en de vraag naar bijzondere regelgeving', Den Haag, 1999, p. 30. 

6 22 Toegestuurd aan de kamer op 14 juli 1999. Kamerstukken II1998/99, 26 684, nr. 1. 
6 33 De noodzaak hiertoe was overigens niet onbetwist. Zie Van den Hoven van Genderen 

1992,, p. 264, Dommering 1991, p. 225, Dommering 1992a, p. 196. 
6 44 Stb. 1994,628. 
6 55 Het betrof met name de verplichtingen met betrekking tot de invoering van de nieuwe 

dienstenn ERMES en GSM. Aanbeveling 90/543/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 
inzakee de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een paneuropese 
openbaree semafoondienst te land, PbEG 1990 L 310/23 en Richtlijn 90/544/EEG van 
dee Raad van 9 oktober 1990 inzake de voor de gecoördineerde invoering in de 
Gemeenschapp van de paneuropese openbare semafoondienst te land bestemde 
frequentiebanden,, PbEG 1990 L 310/28. Aanbeveling 87/371/EEG van de Raad van 
255 juni 1987 inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale 
cellulairee mobiele communicatie te land in de Gemeenschap, PbEG 1987 L 196/81 en 
Richtlijnn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een ge-
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wijzigingg was dat KPN haar monopolie voor mobiele mfrastructuur en diensten 
(artikelenn 3 en 4 WTV) sterk ingeperkt zag. Voor openbare mobiele-telecom-
municatiee konden na de wijziging ook aan andere partijen vergunningen worden 
verleend.. Daartoe werd hoofdstuk Ila ingevoegd en bovendien werd hoofdstuk 
mm van de WTV zodanig verruimd dat ook op basis daarvan landelijk dekkende 
mobielee telecornmunicatie-inrichtingen konden worden opgezet. Een uit-
zonderingg bleef echter bestaan voor aan de concessiehouder opgedragen 
vormenn van mobiele communicatie, zoals daar nog was de maritieme 
communicatie,, aangewezen in het Besluit opgedragen telecommunicatiediensten, 
artikell  3 lid 2.66 

Hoofdstukk Ila werd ingevoegd met het oog op de introductie van Europees 
gestandaardiseerdee en qua frequentiegebruik geharmoniseerde technische 
systemen,, in de wet aangeduid als bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzenn technische systemen.67 Voor de overige mogelijke technische systemen 
voorr mobiele telecommunicatie is zoals gezegd de toepassing van hoofdstuk IQ 
uitgebreid.. Dit is gebeurd door wijziging van artikel 14 lid 1 - waardoor 
openbaree mobiele diensten niet langer als verboden activiteit golden voor 
houderss van een artikel 17 machtiging - en door invoeging van artikel 17 lid 8 -
waarmeee de weigeringgrond dat "de doelmatige verzorging van de 
telecommunicatiee in het algemeen maatschappelijk en economisch belang dit 
vordert""  is uitgeschakeld voor een machtigingsaanvraag voor gegevenstransport 
mett en tussen mobiele gebruikers. Daarnaast bleef voor niet-openbare mobiele 
telecommunicatiee hoofdstuk IQ als vanouds van toepassing. 

Mett de liberalisering van de mobiele diensten werden derhalve de gronden tot 
weigeringg van een machtiging hoofdzakelijk beperkt tot de spectrumordenings-
aspecten.. In de Memorie van Toelichting werd ten aanzien van de toewijzing op 
basiss van hoofdstuk UI - nu getiteld ^elecomniunicatie-inrichtingen' -
overigenss aangegeven dat een van de weigeringsgronden voor het verlenen van 
eenn machtiging kon zijn, dat in de voorgenomen dienst reeds werd voorzien 
doorr een vergunninghouder krachtens hoofdstuk Ila.68 Een dergelijke situatie 
betroff  dan de voorgenomen levering van een dienst verwezenlijkt met een ander 

coördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele com-
municatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, PbEG 
19877 L 196/85. 
Besluitt van 1 december 1988, Stb. 1988, 551 {Besluit opgedragen telecommunicatie-
diensten). . 
Dee aanwijzing van GSM, ERMES en DCS 1800 is terug te vinden in het (gewijzigde) 
Besluitt vergunningen mobiele telecommunicatie GSM Stb. 1994, 629. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 7. 
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technischh systeem dan een van de aangewezen technische systemen. Deze laatste 
kondenn namelijk alleen met een vergunning krachtens hoofdstuk Ha worden 
gehanteerd69 9 

Inn plaats van alle vormen van mobiele telecommunicatie onder eenzelfde 
vergunningensysteemm te brengen is - zo blijkt uit het voorgaande - gekozen 
voorr een gescheiden aanpak.70 Onder hoofdstuk II konden vergunningen voor 
dee aanleg en instandhouding van telecommumcatie-infrastmctuur (inclusief 
straalverbindingen,, exclusief kabel en satellietverbindingen) door een ver-
gelijkendee toets worden verleend. Onder hoofdstuk Hl was dee praktijk verlening 
opp volgorde van aanmelding. Het werd door de minister mogelijk geacht om in 
plaatss van elke gegadigde op volgorde van binnenkomst te beoordelen ook 
onderr hoofdstuk HE een verdeling tussen verschillende gegadigden in een keer te 
organiseren,, evenals voor de commerciële omroep het geval was. De toen nog 
opp te stellen nota Frequentiebeleid diende meer duidelijkheid op dit punt te 
brengen.71 1 

Dee nota Frequentiebeleid heeft een schets gemaakt van mogelijke, meer 
marktgerichtee nieuwe verdelingsmethoden. Voor de implementatie hiervan is 
echterr niet hoofdstuk m als basis genomen, maar is gekozen voor een 
wetswijziging.. De hieronder te bespreken Veilingwet heeft het verdelings-
instrumentariumm van de WTV dan ook opnieuw uitgebreid. Hieronder wordt 
echterr eerst het bij de WMT ingevoegde hoofdstuk Ha in de WTV besproken. 

7.3.33 Hoofdstuk Ma 

Frequentk^ndksivchtatdhistier^innit^ Frequentk^ndksivchtatdhistier^innit^ 
Opp basis van artikel 13a van hoofdstuk Ha konden vei-gunningen worden 
uitgegevenn voor "de aanleg en instandhouding van telecommunicatie-
infrastructuur,, nodig voor het voor derden verzorgen van openbare mobiele 
telecommunicatiedienstenn door middel van bij algemene maatregel van bestuur 

6 99 Artikel 13f WTV. 
7 00 Dit in tegenstelling tot het advies van de Raad van Advies inzake Post en 

Telecommunicatiee (RAPT) van 29 januari 1992. De overweging van de regering was 
onderr meer dat gezien het tempo van wijzigingen van de WTV - noodzakelijk gemaakt 
doorr Europees beleid - het beheersbaar houden van het wijzigingsproces prioriteit had. 
Derhalvee werd volstaan met een hoofdstuk bedoeld voor de uitvoering van de vanuit 
Europaa opgelegde verplichtingen. Kamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 3, p. 4. 

7 11 Kamerstukken // 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 7. 
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aann te wijzen technische systemen".72 Uitgangspunt was derhalve de (netwerk)-
dienstvergunningg waaraan vervolgens het frequentiegebruiksrecht werd 
gekoppeld d 

Opp basis van artikel 13e werden bij beschikking de frequenties verleend, 
benodigdd voor de uitvoering van de vergunning. De minister kon aan de be-
schikkingg voorschriften en beperkingen verbinden die konden worden gewijzigd 
(artikell  131 lid 3). Tijdens de looptijd van de vergunning konden ook wijzigingen 
wordenn aangebracht in de toegekende frequenties (artikel 13e lid 3). In de MvT 
iss overigens slechts een verwijzing naar vermeerdering of vermindering van de 
frequentiess terug te vinden, dus niet naar verandering van golflengten.73 

Dee algemene gebruiksvoorwaarden voor de frequenties konden bij AMvB aan 
dee vergunninghouder dan wel een derde-uitvoerende worden opgelegd evenals -
onderr andere - eisen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening en de 
gebondenheidgebondenheid aan internationale afspraken (artikel 13g). Een individuele 
uitwerkingg van de algemene voorwaarden kon worden opgenomen in de 
eigenlijkee vergunningsvoorwaarden.74 De frequenties mochten alleen worden 
ingezett voor diensten die mogelijk waren met behulp van het aangewezen 
technischee systeem (artikel 13d). De verplichte diensten werden opgenomen als 
vergunningsvoorwaardee (artikel 13i). 

ToeztyzingmechariismeenToeztyzingmechariismeen regdamgouergtng 
Dee vergunningen voor mobiele telecommunicatie werden per technisch systeem 
gelijktijdigg verleend door middel van een vergelijkende toets (artikel 13h). Er 
wass dus nog duidelijk gelegenheid tot hantering van een veelheid aan 
selectiecriteria,, gericht op selectie van een gewenste prijs/kwaliteit verhouding. 
Dee inhoud van de aanvragen op basis waarvan de vergelijking plaatsvond werd 
bepaaldd bij AMvB. Bij de aanvraag diende een technisch en commercieel plan te 
wordenn ingediend (artikel 13h lid 1). De beoordeling had betrekking op onder 
meerr de kwaliteit van de infrastructuur, de te leveren diensten, kennis en 
ervaringg en het voorgenomen gebruik van de beschikbare radiofrequenties 
(artikell  13h lid 3 sub d). 

Hett voorstel een winstheffing op te leggen aan de geselecteerde partijen is bij 
amendementt uit het wetsvoorstel gehaald.75 De ministerraad heeft zich hierbij 

Ditt omsluit ook de benodigde straalverbindingen echter niet de kabels, kabelwerken en 
satelliet-verbindingenn (artikel 13a lid 3 WTV). 
KamerstukkenKamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 3, p. 24. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 25. 
KamerstukkenKamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 7. 
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neergelegd,, zij het dat de minister uitdrukkelijk heeft verwezen naar de 
mogelijkheidd later marktconforme criteria toe te passen, verwijzend naar de op 
tee stellen nota Frequentiebeleid.76 Gesteld werd dat niet kon worden uitgesloten 
datt de GSM vergunninghouders alsnog met dergelijke criteria geconfronteerd 
zoudenn worden.77 

Voorr de gelijktrekking van de ongelijke startposities van de GSM-vergunning-
verkrijgerss is artikel 13x bij nota van wijziging op verzoek van de kamer 
ingevoegd.788 Op basis van dit artikel konden voorschriften en beperkingen met 
betrekkingg tot roaming en nummerbehoud worden opgelegd aan KPN. De 
rechttrekkingg kon overigens alleen geschieden op verzoek van de partij met 
achterstand.799 De rechttrekking is hier duidelijk gezocht in de aan de vergunning 
verbondenn rechten en plichten en niet in een eenmalige financiële compensatie. 
Zoalss reeds in het hoofdstuk 3 is betoogd heeft deze aanpak mijns inziens de 
voorkeurr omdat de effecten van de vergunningsvoorwaarden zijn gericht op de 
respectievelijkee concurrentieposities terwijl een eenmalige financiële heffing 
voornamelijkk gelijktrekking van de toetredingsbarrières op het oog heeft, zonder 
langee termijn gedragseffecten. 

VergunningenVergunningen en secundaire markt 
Hett aantal vergunningen werd bij AMvB bepaald op basis van de beschikbare 
frequentieruimte,, tenzij een doelmatige verzorging van de diensten in het 
algemeenn maatschappelijk en economisch belang een kleiner aantal ver-
gunningenn vorderde (artikel 13b). Een wettelijke grondslag voor parlementaire 
controlee ontbrak derhalve ten aanzien van deze belangrijke beslissing. 

Dee duur van de verleende vergunningen is vastgesteld bij AMvB waarbij diende 
tee worden gelet op de periode waarin return of investment kon worden 
gerealiseerdd (artikel 13k).80 Verlenging hoeft pas duidelijk te worden gemaakt 
uiterlijkk twee jaar voor afloop van de vergunning. Opmerkelijk is dat deze 
verlengingsbesluitenn voor alle vergunningen voor het betreffende systeem 
gelden.. Een alternatief had kunnen zijn de verlenging individueel te bepalen op 
grondd van gebleken goed gedrag.81 

7 66 Kamerstukken II1993/94, 23 444, nr. 10. 
7 77 Kamerstukken 11993/94, 23 444, nr. 339a. 
7 88 Kamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 5, p. 5. 
7 99 Artikel 13x lid 2 WTV. 
8 00 Kamerstukken I11993/94, 23 444, nr. 3, p. 28-29. 
8 11 Zoals geschiedt in de Verenigde Staten. Zie Verberne, Van Eijk & Oommering 1996, p. 
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Overdrachtt van de vergunning en daarmee de frequenties was niet mogelijk 
zonderr daartoe verkregen toestemming - mogelijkerwijs met voorschriften en 
beperkingenn - van de minister (artikel 13u). Dit heeft een hoofdzakelijk mede-
dingingsrechtelijkee achtergrond- Er is voor gekozen bij voorbaat overdracht aan 
eenn andere vergunninghouder voor hetzelfde systeem uit te sluiten. Voorts is 
overdrachtt aan de concessiehouder en de Staat bij voorbaat uitgesloten. De 
weigeringsgrondenn lieten de minister vrij veel ruimte. Overeenstemming van de 
grondenn voor weigering van overdracht met de mogelijke weigeringsgronden bij 
initiëlee vergunningveriening ontbrak. 

UïtuoeringUïtuoering toeunjzmg 
Hett plan was het bovenstaande systeem van vergunningvaststelling en -verlening 
inn te zetten voor GSM, ERMES en DCS 1800. Voor GSM en ERMES zijn op 
basiss van hoofdstuk Ila inderdaad vergunningen verleend, waarvan voor beide 
systemenn één aan KPN op basis van artikel 13i. Voor het GSM-systeem is de 
tweedee beschikbare vergunning verleend aan de nieuwkomer libertel op basis 
vann een vergelijkende toets.82 KPN mocht op basis van een tijdelijke vergunning 
reedss vanaf de inwerkingtreding van de wet met de nieuwe systemen aan de 
slag.83 3 

Menn kan zich afvragen of de bovenbedoelde vergunningverleningen - door in 
hett bijzonder de speciale behandeling van KPN - geen bijzondere rechten 
hebbenn opgeleverd zoals bedoeld in de Europese richtlijn ter liberalisering van 
dee mobiele-dienstenmarkten.84 Indien dit het geval is, is het de vraag op welke 
wijzee voldaan dient te worden aan de verplichting tot afschaffing van dergelijke 
rechtenn (te denken valt aan intrekking, wijziging of compenserende maat-
regelen). . 

Overigenss moet worden vermeld dat ook het zonder meer doorspelen van de 
ATFF 3 frequenties aan de GSM vergunninghouders bijzondere rechten kan 
hebbenn opgeleverd in strijd met de Europese regelgeving. ATF 3 - ook wel 
NMTT - was het af te bouwen analoge mobiele-telecommunicatiesysteem van 
KPN.. Op aanvraag zijn bij beschikking de ATF 3 frequenties aan de GSM 
aanbiederss verleend.85 In de vergunningsvoorwaarden van de GSM ver-
gunningenn was een regeling opgenomen voor de toekomstige uitbreiding van 

Stcrt.Stcrt. 1995, 59. De tweede vergunning voor ERMES is verleend aan Callmax, Stcrt. 
1996,, 162. 
Artikell 1 3i lid 3 WTV. 
Ziee p. 190. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 171, nr. 26. 

82 2 

83 3 
84 4 
85 5 
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hett aantal frequenties.86 Er kan worden betoogd dat hierdoor reeds bij initiële 
uitgiftee een voorwaardelijk recht is verleend. De initiële uitgifte zou in dit geval 
bepalendd zijn voor de vaststelling of al dan niet bijzondere rechten zijn ontstaan. 

Hett wetswijzigingproces voor het invoegen van de vergelijkende toets ter 
gelegenheidd van de introductie van GSM in Nederland heeft ongeveer drie jaar 
vertragingg opgeleverd De vergelijkende toets zelf heeft een ruim half jaar in 
beslagg genomen, waarbij de selectieprocedure complex en zelfs ondoorzichtig is 
genoemd.877 Het verzuim meerdere mogelijkheden in de wet in te bouwen 
wreektee zich bovendien toen later het inzicht prevaleerde dat een veiling 
positievee eigenschappen bezat en het wenselijk was dit instrument in te zetten 
voorr de verdeling van de vergunningen voor het DCS 1800-systeem. De 
uitwerkingg van de veranderde visie op het spectrumbeleid is neergelegd in de 
notaa Frequentiebeleid. 

7.3.44 Nota frequentiebeleid 

Inn 1995 is de nota Frequentiebeleid uitgekomen als voorzet voor een nieuwe 
aanpakk van het frequentiebeleid In de nota werd allereerst een aantal 
tekortkomingenn gesignaleerd van het tot dan toe geldende beleid Genoemd 
werdenn het ontbreken van voldoende transparantie bij de verdeling van 
frequenties,, onvoldoende invloed van (potentiële) gebruikers op frequentie-
toewijzingen,, het ontbreken van een duidelijke, wettelijk gefundeerde verdeling 
vann bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het ontbreken van een 
adequaatt toewijzings- en planningsinstTumentarium.88 Hieronder volgt een korte 
besprekingg van de hoofdpunten uit de nota op het gebied van allocatie, 
vergunningsvoorwaardenn en toewijzing. 

Verdêzng-aüocatk Verdêzng-aüocatk 
Dee eerste stappen in het kader van de allocatie worden, zoals in de voorgaande 
hoofdstukkenn is uiteengezet, in internationaal verband genomen. Vertegenwoor-
digingg van de Nederlandse belangen daarin heeft in de nota Frequentiebeleid 
aandachtt gekregen. Aangekondigd werd dat "meer dan nu het geval is", 
duidelijkee richtlijnen en uitgangspunten zouden worden geformuleerd voor de 
Nederlandsee delegaties in het internationaal overleg. Deze richtlijnen en 
uitgangspuntenn dienden volgens de nota tot stand te komen na beleidsevaluatie 

KamerstukkenKamerstukken I11996/97, 25 171, nr. 5, p. 5-6. 
Dee minister zelf heeft opgemerkt dat men er niet aan ontkwam een "niet geheel 
transparantee keuze te maken" [Handelingen I11996/97, p. 6395). 
HDTP,, 'Nota Frequentiebeleid' 1995, p. 6. 
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enn overleg met belanghebbenden om vervolgens te worden vastgesteld in de 
ministerraad.89 9 

Dee weergave van de nationale allocatie, dat wil zeggen de nadere verdeling over 
"nationalee gebruikscategorieën en gebruikersgroepen"90 is in Nederland tot 
driemaall  toe vastgelegd in een zogenaamd Nationaal Frequentieverdelingsplan 
(NFVP),, voor het laatst in 1995. De Nationale Frequentieverdelingplannen 
werdenn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De bedoeling -
zoalss aangekondigd in de nota Frequentiebeleid - was het verdelingsplan 
tweejaarlijkss op te stellen. Als richtlijn voor de nationale allocatie werd genoemd 
dee afstemming op "een evenwichtige afweging van de verschillende belangen in 
Nederland".. De hoofdpunten van de verdeling over de gebruiksgroepen - en 
tevenss de voorstellen tot herverdeling tussen gebruikscategorieën - dienden 
volgenss de nota te worden voorgelegd aan de ministerraad. In de nota is een 
onderscheidd gemaakt tussen vier gebruikscategorieën: 

 zakelijk gebruik (frequenties als hulpbron ten behoeve van economische 
bedrijfsvoering) ) 

 gebruik voor vitale overheidstaken (staatsveiligheid, defensie, openbare orde 
enn veiligheid en luchtvaart- en maritieme veiligheid) 

 omroep (publieke en commerciële omroep, commerciële omroep valt 
derhalvee niet onder zakelijk gebruik) 

 divers-gebruik (bijvoorbeeld: afstandsbedieningen, radiozendamateurs, 
draadlozee telefoons) 

Figuurr 2.5 (in hoofdstuk 2 van deze studie) geeft de spearumgebruiksverdeling 
weerr gebaseerd op deze indeling. De indeling in deze groepen is voornamelijk 
vann belang voor de ruimte die de individuele gebruikers in de gebruikersgroepen 
krijgenn toebedeeld en daarmee voor het toewijzingsbeleid. Het mechanisme of 
dee criteria die gehanteerd worden voor de indeling van het spectrum kregen in 
dee nota evenwel nauwelijks aandacht. In een advies van de RAPT uit 1992 is 
echterr reeds de aanbeveling gedaan deze nationale allocatie te baseren op 
economischee overwegingen.91 

Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 9. 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 7. 
RAPT,, Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie, 'Advies 
Frequentiebeleid'' (Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat), 11 december 
1992. . 
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Inn de nota Frequentiebeleid zijn enkele algemene eisen bij frequentietoewijzing 
geformuleerdd die betrekking hadden op de wqgmnirqpixxjneaarden. Daaronder 
vielenn waarborgen voor de eerbiediging van internationale verplichtingen en 
beheersmatigee en technische eisen, het stellen van beperkte (gedifferentieerde) 
toewijzingstermijnenn - mede gerelateerd aan overwegingen van frequentiebeleid 
enn andere beleidsterreinen en aan bedrijfseconomische overwegingen - en het 
stellenn van eisen ten aanzien van efficiënt gebruik - door middel van vergelijking 
konn inefficiëntie worden vastgesteld in welk geval mogelijkerwijs intrekking of 
wijzigingg kon volgen van het gebruiksrecht en/of herallocatie tussen 
gebruiksgroepen.. Daarnaast werd vermeld dat doelstellingen op andere 
beleidsterreinenn konden leiden tot (randvoorwaarden verbonden aan het 
spectrumgebruiksrecht.922 In de nota genoemde eisen met betrekking tot 
veiligheidd en betrouwbaarheid' van de verkrijger lijken eerder een rol te moeten 
spelenn in het toewijzingsproces dan opgenomen te kunnen worden als 
randvoorwaardenn van een vergunning. 

Voorzienn werd dat de in de nota aangekondigde wijzigingen in het frequentie-
beleidd ook een wijziging van reeds gevestigde rechten met zich mee konden 
brengen.. Veel aandacht werd hieraan echter in de nota niet besteed. Opgemerkt 
werdd dat "verworven rechten ... nog voor beperkte tijd kunnen worden 
geëerbiedigd-**93 3 

Verdêzng-Verdêzng- taewqzmg 
Inn de nota Frequentiebeleid werd melding gemaakt van het streven naar 
objectieve,, proportionele en niet-cUscriminerende criteria voor frequentktoeiajzing, 
hetgeenn vanuit de Europese regelgeving reeds een verplichting was voor de 
toewijzingg van tdeoonvrtumcatieuer^nrm^n. Ten aanzien van de verdeling ver-
melddee de nota verder dat de minister streefde naar een meer zakelijke aanpak 
enn een grotere gebruiksefficiëntie.94 

Inn de nota Frequentiebeleid worden de volgende verdeelmethoden genoemd: 

 voorkeursrechten (voor vitale overheidstaken en publieke omroep); 
 first come, first served (voor divers gebruik, voor zover noodzakelijk in deze 

categorie); ; 

9 22 Dit alles Nota Frequentiebeleid 1995, p. 13-14. 
9 33 Nota Frequentiebeleid 1995, p. 2 1 . 
9 44 De samenhang tussen beide doelstellingen is besproken in hoofdstuk 3. 
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 marktmechanisme (voor zakelijk gebruik in geval van 'schaarste' en voor 
commerciëlee omroep, gekoppeld aan de toestemming tot uitzending); 

 gedeeld gebruik (eveneens voor zakelijk gebruik). 

Hett opnemen van gedeeld gebruik in deze opsomming lijk t overigens een abuis 
aangezienn het niet een verdeelmethode is maar eerder de uitkomst daarvan. 

Eenn nadere studie diende aan te geven hoe een "meer marktconforme be-
nadering""  van het verdelingsvraagstuk vorm moest krijgen. Voortbouwend op 
dee studie Communicerende golven95 en de nota Frequentiebeleid is in opdracht 
vann het ministerie van V&W een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
marktwerkingg te introduceren in het Nederlands spectmmrnanagement.% In dit 
rapportt is voor het toewijzen van frequenties een zesstappenplan gepresenteerd 
datt in combinatie met de Telecommunicatiewet daadwerkelijk implicaties heeft 
voorr de praktijk (zie verder p. 241). De eerste poging tot inzet van het 
marktmechanismee voor zakelijke toepassingen was echter de veiling van de DCS 
18000 vergunningen, mogelijk gemaakt door de zogenaamde Veiüngwet. Het is 
overigenss opvallend dat in de nota, waarin het nieuwe beleid uiteen werd gezet, 
eenn gedegen bespreking van mogelijke overgangsproblemen achterwege is 
gebleven. . 

7.3 .55 Ve iüngwe t 

Inn aansluiting op de veranderende beleidsinzichten is in 1995 een studie verricht 
naarr het veilen van de frequenties voor de opvolger van GSM, het DCS 1800-
systeem.977 De wetswijzigingen, noodzakelijk voor de introductie van de veiling, 
zijnn door de minister van Verkeer en Waterstaat neergelegd in het Wetsvoorstel 
Veilenn frequenties mobiele telecommunicatie. Dit voorstel is reeds in december 
19966 ingediend bij de Tweede Kamer.98 De hoofdpunten van het wetsvoorstel 
wordenn hier kort besproken.99 

HDTP,, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 
voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 3 1 . 
Cooperss & Lybrand, 'Meer marktwerking binnen een begrensde bandbreedte', juli 
1995. . 

KPMG,, 'DCS 1800 in Nederland. Scenario's en aanbevelingen' 31 oktober 1995. 
KBB van 18 december 1996. Kamerstukken II 1996/97, 25171, nr. 1-2. Voor een be-
sprekingg van dit wetsvoorstel, zie Geus 1997. 
Dee uiteindelijke wetswijziging is gepubliceerd in Stb. 1997, 566. 
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Dee minister diende frequenties te bestemmen voor ieder aangewezen technisch 
systeemm (artikel 13a lid 1). De frequenties voor elk "van het beschikbare aantal 
vergunningen""  werden aangewezen bij of krachtens AMvB (artikel 13b). 

Degenenn die het hoogste bod uitbrachten in de veiling, verkregen het exclusief 
rechtt op gebruik van frequenties waarna vervolgens pas de vergunning werd 
verleendd (artikel 13h lid 7 en 8). Niet de vergunningen maar de spectrum-
gebruiksrechtenn werden geveild Zodra in de veiling het gebruiksrecht aan de 
hoogstt biedende was vergeven, werd met deze bieder een standaard-
overeenkomstt gesloten, waarna onverwijld de eigenlijke vergunning werd 
verleend-- De minister wenste met deze aanpak te benadrukken dat juist de 
schaarstee van de frequenties tot veiling noopte. 10° De betaling van de veilingprijs 
diendee te verlopen overeenkomstig het bepaalde in de standaardovereenkomst. 

Artikell  13k koppelde het gebruiksrecht en de vergunning qua duur en 
inwerkingtreding.. De hierna te bespreken novelle maakte echter uitstel van het 
gebruiksrechtt mogelijk waardoor de koppeling deels ongedaan kon worden 
gemaakt,, in verband met de gewenst geachte asymmetrische behandeling van 
oudee en nieuwe marktpartijen. Het gebruiksrecht van de zittende partijen kon de 
ministerr door deze constructie op een later tijdstip in laten gaan.101 

Dee standaardovereenkomst vormde (en vormt) de schakel tussen de verkoop 
vann het gebruiksrecht en de vergunningverlening. Deze constructie roept enkele 
vragenn op. Terwijl de overwegingen van de overeenkomst vermelden dat het 
gebruiksrechtt wordt toegekend via de veiling, is het voorwerp van de 
overeenkomstt de verlening van het gebruiksrecht. Dit roept de vraag op wat er 
gebeurtt indien de overeenkomst wegvalt. Vervalt dan het gebruiksrecht of 
vervaltt de koppeling tussen gebruiksrecht en vergunning waardoor het 
gebruiksrechtt wel bij de gebruiker blijft , maar niet inzetbaar is? 

Hett gebruiksrecht vangt aan op het moment dat vergunning is verleend en ziet 
uitsluitendd op het gebruik van die frequenties waarvoor een vergunning is 
verleend.. Het gebruiksrecht is dus een gereedschap dat pas mag worden 
gebruiktt als en voor zover de vergunning daarvoor groen licht geeft. Maakt dit 
gedeeltelijkk groen licht mogelijk door via de vergunning of wijziging daarvan het 

1 0 00 Kamerstukken II1996/97, 25 171, A, p. 10. 
1 0 11 Dit ter invulling van de mogelijkheid van de Richtlijn Mobiele Communicatie om bij de 

verdelingg van DCS 1800 vergunningen zittende marktpartijen uit te sluiten om 
daadwerkelijkee mededinging te garanderen. Overweging 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn 
Mobielee Communicatie. 
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gebruiksrechtt gedeeltelijk uit te schakelen? Mag het niet inzetbare deel van het 
viaa de veiling aangekochte gebruiksrecht opnieuw door de overheid worden 
uitgegevenn zonder 'onteigening' van het gebruiksrecht? 

Bijj  de uitsluiting is gekozen voor de constructie dat de vergunning wordt 
verleendd maar het gebruiksrecht "voor de vergunning" pas later ingaat. Was het 
niett logischer om de vergunning, het groene licht, pas later te verlenen of daarin 
hett uitstel op te nemen? De verwarring tussen een gebruiksrecht voor 
frequentiess (artikel 1.7 overeenkomst) en een gebruiksrecht voor een vergunning 
(artikell  3.3 overeenkomst) is niet bevorderlijk voor een duidelijke interpretatie 
vann de overeenkomst. 

Dee overeenkomst wordt ontbonden als de veilingprijs niet betaald wordt. 
Daarnaastt wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden wanneer de 
vergunningg wordt ingetrokken. Overigens heeft de overheid zich uitgesloten van 
hett vergoeden van enigerlei schade of het terugbetalen van (een deel van) de 
veilingprijss in het geval van ontbinding van de overeenkomst. Ten aanzien van 
dee overdracht van het gebruiksrecht heeft de regering een kettingbeding 
opgenomenn inzake de aan de overeenkomst verbonden rechten en plichten. De 
toestemmingg tot overdracht (artikel 13u) betreft overigens de vergunning (het 
groenee licht) en niet het gebruiksrecht. 

ToeiMJzingenToeiMJzingen regderingovergzng 
Dee wijze waarop de veiling van de frequentiegebruiksrechten plaats moest 
vindenn werd bij of krachtens AMvB bepaald (artikel 13h lid 2). De veiling werd 
overigenss niet verplicht voorgeschreven. De minister kon kiezen tussen de 
veilingg en de vergelijkende toets, zij het dat de keuze voor dit laatste instrument 
redenenn van algemeen maatschappelijk en economisch belang vereiste (artikel 
13aa lid 3). Dit was het geval indien de wens bestond "actief sturend de 
toewijzingg te beïnvloeden*.102 Het weerspiegelt de gedachte dat de veiling 
minderr geschikt zou zijn zodra er doelstellingen worden gesteld anders dan het 
strevenn naar een marktconforme verdeling of ter correctie daarop. In plaats van 
incorporatiee van deze doelstellingen in de veiling is er voor gekozen in dat geval 
hett veilingmechanisme overboord te (kunnen) zetten. 

Geveildd werd overigens alleen in geval van schaarste, door de minister 
gedefinieerdd als de situatie dat "de vraag naar frequenties in de markt het aanbod 
daarvann overtreft".103 In het geval van veiling was voorzien in de uitsluiting van 

KamerstukkenKamerstukken II1996/97, 25 171, nr. 5, p. 37. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 5, p. 2. 
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dee reeds aanwezige aanbieders (KPN en Libertel), hetgeen echter alleen 
gerechtvaardigdd was in het kader van de totstandbrenging van volledige 
mededingingg (artikel 13a lid 2). De zittende aanbieders van mobiele-
telecommunicatiedienstenn dienden bovendien een naheffing te betalen, 
gerelateerdd aan de opbrengsten van de veiling. 

Dee Raad van State achtte het voornemen tot naheffing in strijd met het 
vertrouwensbeginsel.1044 De naheffing voor de GSM - en ATF 3 - aanbieders 
(KPNN en Libertel) werd desalniettemin opgenomen in artikel II van het 
wetsvoorstel.. De minister rechtvaardigde de naheffing door te wijzen op de 
Europeesrechtelijkee verplichting een levd playing fidd te creëren voor de nieuwe 
marktspelers.. Volgens de minister was van gewekt vertrouwen dat af zou 
wordenn gezien van een dergelijke naheffing geen sprake. Vanuit de Europese 
Commissiee werden echter via een briefwisseling tussen commissaris Van Miert 
enn minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat bezwaren naar voren gebracht 
tenn aanzien van de implicaties van de veilingwet, met name ten aanzien van deze 
naheffingg (zie paragraaf 6.5.3).105 Zonder een beschikking van de Commissie af 
tee wachten is vervolgens, in de haast om met de veiling van start te kunnen gaan, 
doorr middel van een novelle de gewraakte naheffing voor de zittende aanbieders 
uitt het wetvoorstel gehaald.106 

Well  zijn de zittende marktpartijen voor twee jaar uitgesloten van gebruik van de 
inn de veiling verworven rechten. Deze uitsluiting was vastgesteld op twee jaar 
mett een mogelijke verlenging tot drie jaar. De verlenging was afhankelijk van het 
bestaann van daadwerkelijke mededinging op de markt voor mobiele tele-
communicatie.. Bij de beoordeling hiervan is advies gevraagd van de NMa met 
dee overweging daarbij de OPTA te betrekken.107 Libertel en KPN hebben een 
bezwaarschriftt ingediend waarin tegen deze uitsluiting wordt opgekomen. De 
bezwarenn zijn door de staatssecretaris ongegrond verklaard waarop de partijen 
beroepp hebben ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam.108 Uiteindelijk is 
beslotenn de uitsluiting niet te verlengen.109 

1 0 44 Kamerstukken II 1996/97, 25 171, A. 
1 0 55 Brief minister inzake voorbereiding van een novelle tot wijziging van het wetsvoorstel, 

n.a.v.. het standpunt van de Europese Commissie, d.d. 06-10-1997. Kamerstukken I 
1997/98,, 25 171, nr. 38. 

1 0 66 Kamerstukken II 1997/98, 25 722. 
11 7 Kamerstukken 11998/99, 25 171, nr. 215. 
1 0 88 HDTP/98/2618/JH en HDTP/98/2619/JH {niet gepubliceerd). 
1 0 99 Stcrt. 1999, 231, p. 14. 
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VergtnntngnVergtnntngn en secundaire markt 
Hett beslissingsmoment over de verlenging van de vergunningen werd door het 
wetsvoorstell  verschoven naar uiterlijk drie in plaats van twee jaar voor het einde 
vann de verguriningsduur (artikel 13k lid 6). Het verbod andere diensten te 
verlenenn dan mogelijk met het in de vergunning bedoelde aangewezen systeem 
iss op advies van de Raad van State vervallen in het licht van de liberalisatie-
verplichtingenn voorvloeiend uit de Richtlijn Volledige Mededinging.no 

Artikell  13k lid 5 van het wetsvoorstel maakte wijzigingen in de toegewezen 
frequentiess mogelijk, zij het aanvankelijk niet in de hoeveelheid Deze beperking 
iss later door de novelle geschrapt in verband met de 'frequentie-economie' ofwel 
dee gebruiksefficiëntie. Bij amendement is daarnaast een artikel over het delen 
vann antenne-opstelpunten ingevoegd, hetgeen de efficiëntie van de opbouw van 
infrastructuurr diende te bevorderen.m 

OverdrachtOverdracht van vergunningen was op basis van artikel 13u niet toegestaan tenzij 
toestemmingg werd verkregen. Met de Veilingwet is toegevoegd dat toestemming 
zouu worden geweigerd indien de overdracht geschiedde aan een van de veiling 
uitgeslotenn vergunninghouder. Ook mededingingsoverwegingen werden grond 
tott weigering van overdracht (13u lid 2 onder f). Met de komst van meerdere 
marktpartijenn had overigens het opnemen van de mogelijkheid van gedeeltelijke 
verhandelingg niet misstaan. Er kan worden betoogd dat die het meerdere mag, 
hett mindere vrijstaat en dat derhalve indien totale verhandeling is toegestaan, 
ookk gedeeltelijke verhandeling tot de mogelijkheden behoort. Het had echter de 
voorkeurr verdiend een dergelijke mogelijkheid expliciet te maken. 

Inn de praktijk is artikel 13u van belang geweest bij het verzoek om toestemming 
voorr de overdracht van de in de DCS 1800 veiling verkregen vergunningen van 
Telee Danmark en Orange aan Proximus. Aan de orde waren de weigerings-
grondenn dat overdracht aan een andere vergunninghouder voor hetzelfde 
systeemm was uitgesloten (13u lid 2 onder b) en dat geen afbreuk mocht worden 
gedaann aan de doelmatige verzorging van de telecommunicatie en de daartoe tot 
standd te brengen mededinging (13u lid 2 onder f). Over dit laatste is advies 
gevraagdd aan de NMa, die aan de hand van het generieke mededingingsrecht, 
vastgelegdd in de Mededingingswet en het EG-Verdrag, heeft geoordeeld dat de 
overdrachtt geen negatieve gevolgen voor de mededinging zou hebben. De 

KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, A, p. 9. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 2 1 . 

230 0 



Nationaall spectrumbeleid 

toestemmingg is uiteindelijk verleend112 onder de voorwaarde dat de houder van 
dee vergunningen de minister vooraf informeert over voorgenomen wijzigingen 
inn de aandeelhoudersstructuur.113 De bezwaren van Dutchtone tegen deze be-
schikkingenn zijn ongegrond verklaard114 

Overr de overdracht van het bij de veiling verworven spectrumgebruiksrecht is 
verderr geen bepaling opgenomen. Aparte verkoop bij opbod versterkt echter de 
notiee dat aparte verhandeling van het gebruiksrecht of delen daarvan mogelijk 
moett zijn. De minister merkte daarover het volgende op: "Op grond van de Wet 
opp de tdeconiniunicatievoorzieningen (Wtv) is overdracht van vergunningen 
mogelijk,, na verkregen toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
Ditt geldt eveneens voor het overdragen van individuele frequenties, ongeacht of 
overdrachtt door middel van ruil dan wel door middel van verkoop of op andere 
wijzee beoogd is. De toekenning van frequenties en de verlening van een 
vergunningg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." "Het ordeding ruilen of 
doorverkopenn van frequenties is alleen mogelijk met toestemming van de 
ministerr van Verkeer en Waterstaat."115 Het woord onderling doet wat vreemd 
aann in het licht van het doorverkoop verbod van artikel 13u lid 2 onder b. 

UituoeringUituoering toewqzmg 
Dee Veilingwet is van kracht geworden op 1 december 1997.116 Het voornemen 
dee DCS 1800 vergunningen - of liever gezegd de frequentiepakketten daarvoor 
-- op basis van deze wetswijziging te gaan veilen is nog aangevochten in een kort 
geding.. De grond voor de klacht van Telfort was dat de overheid onrechtmatig 
handeldee doordat de vergunningverlening niet voor de vanuit Europa gestelde 
datumm van 1 januari 1998 zou worden afgerond. Betoogd werd dat de veiling als 
verdelinginstrurnentt niet op zijn plaats was, onder andere omdat het verdere 
vertragingg in de hand zou werken. De klachten van Telfort zijn afgewezen. De 
Presidentt van de rechtbank stelde in zijn vonnis van 26 november 1997 dat de 
opgelopenn vertraging de staat niet was aan te rekenen.117 Het vergunning-
verleningprocess voor DCS 1800 was onderwijl reeds in volle gang. De 
vergunningenn zijn verleend op 28 februari 1998.118 

1 1 22 Bekendmaking van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake overdracht ver-
gunningenn DCS 1800 van Orange Site Interests B.V. en Tele Danmark aan Brucop 
Netherlandss B.V. Stcrt. 1998, 144, p. 11 . 

1133 HDTP/98/2313/JH en HDTP/98/2315/JH (niet gepubliceerd). 
1 1 44 HDTP/98/3714 «niet gepubliceerd). 
1 1 55 Kamerstukken II1996/97, 25 171, nr. 5, p. 6. Cursivering MLV. 
1 1 66 Wet van 26 november 1997, Stb. 1997, 566 en 567. 
1 1 77 Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 november 1997, Computerrecht 1998-1, p. 34-36. 
1 1 88 Stcrt. 1998, 45, p. 20. 
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Dee feitelijke invulling en uitvoering van de veiling onder andere met betrekking 
tott het vaststellen van het aantal vergunningen en het veilingmodel worden 
besprokenn in de volgende paragraaf. Over de veiling is overigens het laatste 
woordd nog niet gezegd Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of de veiling zoals 
uitgevoerdd in Nederland de toets aan de Vergunningenrichtlijn kan doorstaan. 
Vann belang is daarbij bijvoorbeeld de aanmaning rekening te houden met de 
ontwikkelingg van innovatieve diensten (zie ook paragraaf 6.6). Ook zijn de 
aansprakenn op gelijke behandeling en gelijke marktkansen wellicht een punt 
waaroverr nog discussie zal volgen. Telfort heeft een klacht ingediend bij de 
Europesee Commissie onder meer over het verzuim van de overheid een level 
playingg field te creëren. Hierover heeft de Commissie nog geen definitief 
standpuntt ingenomen. Dutchtone heeft daarnaast in een civiele procedure 
terugbetalingg van de veilingprijs gevorderd. 

7.3.66 De veiling in de praktijk 

Naa aanvaarding van de wijziging op de Wet Telecornrnunicatievoorzieningen is 
dee daadwerkelijke implementatie van de veiling in Nederland in een stroom-
versnellingg gekomen. De aanvragen voor het aanvraagdocument konden vanaf 1 
decemberr de deur uit.119 In december 1997 vond de oriënterende fase plaats, in 
januarii  1998 de inschrijving en selectie van bieders, en in februari de veiling zelf. 
Voorr 7 januari moesten de potentiële deelnemers de definitieve aanvragen voor 
participatiee in de veiling hebben ingediend. Begin februari - om precies te zijn 
122 februari - is de veiling van start gaan. 

Daaraann vooraf ging echter de vaststelling van het aantal en de omvang van de 
vergunningenn hetgeen geen eenvoudige aangelegenheid was. De problemen 
lagenn in het vaststellen van de beschikbare frequentieruimte, het aantal daaruit te 
vormenn frequentiekavels en de mededingingsaspecten zoals het maximum aantal 
tee verwerven kavels per marktpartij. Wat betreft de vergunningsvoorwaarden 
zoalss verhandelbaarheid en te gebruiken dienst en techniek was men grotendeels 
gebondenn aan het juridisch kader. 

VergunningenVergunningen en secundaire markt 
Uitgaandee van een beperkte beschikbare frequentieruimte concludeerde het in 
opdrachtt van de overheid opgestelde rapport over de DCS 1800 veiling dat een 
vergunningg voor één landelijk net het meest opportuun zou zijn, een advies dat 

Dee regeling van de aanvraagprocedure is te vinden in Supplement Stcrt. 1997, 230. 
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dee minister aanvankelijk overnam.120 De Raad van State stelde naar aanleiding 
vann het voornemen om slechts een vergunning te verlenen dat nadere 
toelichtingg bij het wetsvoorstel noodzakelijk was, aangezien de Richtlijn Mobiele 
Communicatiee slechts beperking op grond van niet-economische redenen van 
algemeenn belang toe kon staan. 

Dee beschikbare frequentieruimte is later geëvalueerd en uitgebreid met 
(extended)) GSM-frequenties, als gevolg waarvan alsnog twee landelijke 
pakkettenn mogelijk bleken.121 Door het vrijkomen van een additionele 50 MHz 
DCSS 1800 frequenties zijn uiteindelijk zelfs 18 gebruiksrechten geveild De te 
veilenn gebruiksrechten bestonden uit twee kavels (frequentiepakketten) voor 
tweee volwaardige landelijke mobiele-telecommunicatienetten en 16 kleinere 
kavelss die naar believen landelijk dan wel regionaal inzetbaar zijn. De grote 
kavelss omvatten zowel frequenties voor het GSM-systeem als frequenties voor 
hett zogenaamde DCS 1800-systeem (respectievelijk 5 MHz en 15 MHz). Dit 
laatstee systeem is vergelijkbaar met het GSM-systeem, maar werkt met hogere 
frequentiess en kleinere cellen. De 16 kleine kavels bestaan uitsluitend uit 
frequentiess voor het DCS 1800-systeem (variërend van 2,2 tot 4,4 MHz). Een 
overzichtt van de precieze frequenties per kavel is terug te vinden in het 
aanvraagdocumentt voor de veiling, in de Regeling radiofrequenties DCS 1800 
enn de Regeling radiofrequenties DCS 1800/GSM en in de bijlage van de 
standaardovereenkomst. . 

Tenn aanzien van de uiteindelijke inrichting van de kavels, waarover in het 
parlementt weinig discussie heeft plaatsgevonden, heeft de minister de 
flexibiliteitt van de markt benadrukt.122 De keuze voor 16 kleine kavels in plaats 
vann enkele additionele grote kavels is in zoverre verdedigbaar dat het de 
overwegingg over de uiteindelijke aggregatie en inzet van de kavels bij de markt 
heeftt neergelegd Voorwaarde hiervoor is echter dat de veiling optimaal is 
ingericht,, hetgeen wellicht niet het geval was, zie hierna. Herverdeling op de 
secundairee markt wordt ernstig bemoeilijkt doordat de overdracht aan een 
anderee vergunninghouder verboden is. 

Participatiee of liever uitsluiting van de zittende marktpartijen was aanvankelijk 
eenn probleem bij de voorbereiding van de veiling. Nu uiteindelijk meer 
vergunningenn konden worden verleend dan voorzien, verdween het idee van 

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 095, nr. 6. Op dit voornemen is de nodige kritiek geuit, 
ziee onder andere Dommering, Van Eijk & Verberne, 1996. 
KamerstukkenKamerstukken // 1996/97, 25 171, nr. 5, p. 4. Handelingen II 1996/97, p. 6393. 
HandelingenHandelingen 11997/98, p. 359. 

233 3 



Verdelingg van het spectrum 

totalee uitsluiting. De zittende aanbieders (KPN en Libertel) mochten vrijelijk 
meebiedenn op de 16 kleinere kavels- Voor deze kavels gold een uitsluitings-
periodee van gebruik voor twee jaar, mogelijkerwijs te verlengen tot drie. Voor de 
tweee landelijke kavels gold algehele uitsluiting. 

Dee spectrum cap voor de overige partijen bij de initiële verdeling was zodanig 
datt alleen een van de twee grote kavels mocht worden aangekocht. Voor de 
kleineree kavels gold geen aankoopbeperking. De combinatie van de kleine kavels 
enn één van de grote kavels was vrij. Op de secundaire markt gold en geldt nog 
steedss dat de overdracht aan een andere vergunninghouder verboden is. Dit 
komtt tezamen met de uitsluiting van de zittende aanbieders voor de twee 
landelijkee vergunningen effectief neer op een overkoepelende spectrum cap van 
éénn landelijke vergunning per marktpartij. KPN had als uitzondering hierop nog 
hett ATF 3, dat echter afgebouwd diende te worden om de frequenties vrij te 
makenn voor GSM.123 

Voorr de grotere kavels geldt dat er een verplichting is een aantal nader ge-
specificeerdee diensten te leveren. Daarbuiten is men vrij voor zover het mogelijk 
iss de dienst met de voorgeschreven techniek te leveren. Voor de kleine kavels 
geldtt het rnininiurn aan verplichte diensten niet.124 

All ee vergeven vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar. Voor de 
gecombineerdee GSM/DCS 1800 vergunningen geldt een over drie jaar 
gefaseerdee verplichting ten aanzien van de te bereiken dekking over Nederland 
Voorr de 16 DCS vergunningen gelden geen dekkingsgraadverplichtingen. 
Binnenn een jaar na de verlening dienen de frequenties in gebruik te zijn 
genomen.. Bovendien dienen de frequenties met een bepaalde intensiteit 
(frequentie-economie)) benut te worden. 

HetHet venklhigmstrument - deixalxng 
Hett idee en de mogelijkheid om maar liefst 18 kavels op de markt te plaatsen is 
zoalss gezegd niet vanaf het begin aanwezig geweest. Een in de beginfase 
uitgebrachtt advies omtrent het te gebruiken veilingmodel werd dan ook 
afgestemdd op een aanzienlijk minder ambitieus aantal, namelijk een enkel 
kavel.1255 Ook de consultatie van marktpartijen en experts betrof de toenmalige 
situatiee waarin de minister nog voornemens was slechts één landelijke 

Dee aangekondigde sluitdatum is 1 oktober 1999. <http:/ /www.kpn.nl>. 
Aanvraagdocumentt 1997, p. 11. 
Schramm & Olson 1998, p. 289. 
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vergunningg voor alleen het DCS 1800-systeem uit te geven.126 Gekozen is voor 
eenn simultane meer-ronden veiling terwijl bij de omstandigheden - synergieën 
tussenn de kleinere kavels, tezamen met de mogelijkheid deze te aggregeren - een 
combinatorischee veiling waarschijnlijk tot betere resultaten had kunnen leiden. 
Ditt vanwege de mogelijkheden om in een dergelijke veiling direct op pakketten 
vann kavels te bieden. Ook een veiling waarin het inzicht in de door partijen 
gewenstee (combinaties van) kavels groter was geweest had een grotere trans-
parantiee en daarmee een efficiëntere uitkomst kunnen opleveren. De specifieke 
biedregelss van de gehanteerde veiling maakten het lastig inzicht te krijgen in de 
eigenn kansen het gewenste pakket kavels te verkrijgen (zie hierna). 

Voorafgaandd aan de veiling is een voorselectie gemaakt. Elk van de bieders 
diendee te voldoen aan enkele basisvereisten, onder andere betrekking hebbende 
opp kennis, ervaring en financiële armslag in verband met de voorgenomen 
investeringen.. Het ligt voor de hand dat de vereisten ook na vergunning-
verleningg worden gehandhaafd voorzover deze vereisten als minimum-
voorwaardenn voor toegang tot de markt worden gezien. 

Volgendd op het selectieproces is besloten of werd overgegaan op veiling. Deze 
beslissingg was het antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag: is er sprake 
vann schaarste of niet. Het vaststellen van schaarste - kennelijk gedefinieerd als 
hett bestaan van een vraag die het aanbod overtreft alvorens een veilingprijs is 
ontstaann - geschiedde op het moment dat partijen zich reeds hadden ge-
committeerdd door het storten van een waarborgsom, dan wel het afgeven van 
eenn bankgarantie (ter hoogte van 10 miljoen gulden voor de grote kavels en 
300.0000 gulden voor elk van de 16 kleinere kavels). Een minimumprijs voor de 
tee veilen kavels ontbrak. De waarborgsom kon worden teruggestort bij het 
afblazenn van de veiling. 

Dee veiling werd gehouden op een enkele fysieke locatie alwaar alle bieders 
geachtt werden in persoon hun bod uit te brengen. In de toelichting op de 
veilingregelss werd "het risico van het niet totstandkomen van een email 
verbinding""  genoemd als de reden om het bieden niet elektronisch te laten 
verlopen. . 

Dee consultatieronden vonden plaats op 10 en 11 juni 1996, georganiseerd door DDV 
Communicationss Consultancy. De conclusie van het adviserende DDV na de con-
sultatierondenn was een een-ronde-veiling overigens voor zowel DCS 1800 als voor de 
omroepfrequenties.. De consultatie had betrekking op beide voorgenomen veilingen. 
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Hett bieden verliep in afgebakende ronden waarin per ronde een bod kon 
wordenn uitgebracht.127 Het bieden geschiedde simultaan voor alle kavels. Bij het 
biedenn kon vrijelijk tussen de kleine kavels worden gekozen. Het uitbrengen van 
eenn bod op een van de grote kavels belemmerde de bieder in zoverre dat een 
gelijktijdigg bod op het andere grote kavel uitgesloten was. De biedactiviteit was 
niett aan regels gebonden. Met andere woorden, er diende niet per ronde op een 
minimumm aantal kavels geboden te worden bijvoorbeeld op straffe van 
uitsluiting. . 

Eenn gedaan bod kon niet worden ingetrokken, hetgeen de flexibiliteit beperkte. 
Eenn belangrijk nadeel was daarnaast dat het inzicht in wie op welke kavels 
gebodenn had ernstig bepeikt was doordat alleen het hoogste bod per kavel 
bekendd werd gemaakt, zonder indicatie (al was het gecodeerd) welke bieder het 
betrof.. Er werd per ronde een minimum bod gesteld, gelijk aan het hoogste bod 
uitt de vorige ronde, eventueel (per kavel) te verhogen met maximaal 10 procent. 
Dee veiling was pas ten einde indien voor geen van de kavels meer een nieuw 
bodd werd uitgebracht. Een alternatief einde was dat de veilingmeester op een 
gegevenn moment kon bepalen dat de volgende ronde de laatste ronde was. 

Inn de literatuur zijn enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de veiling-
proceduree die is benut voor de verdeling van de frequenties.n% De voornaamste 
kritiekk is dat de transparantie van het biedproces niet optimaal was, met als 
gevolgg dat voor de vergelijkbare pakketten niet dezelfde prijs is betaald. Voor 
eenn tot een landelijk pakket te combineren verzameling van enkele kleinere 
kavelss werd namelijk aanzienlijk minder betaald dan voor een van de grote 
kavels.. De kritiek is in de evaluatie van het ministerie weersproken met de 
constateringg dat het niet om volledig identieke (verzamelingen van) pakketten 
zouu gaan.129 Zelfs dan zijn echter de aanzienlijke prijsverschillen te zien als 
indicatiee dat de informatieverspreiding tijdens het bieden niet optimaal was en 
derhalvee de veiling niet per se heeft geleid tot een efficiënte verdeling. Overigens 
iss in de evaluatie wel een aantal punten in het veilingmodel aangemerkt voor 
mogelijkee verbetering in de toekomst, zoals het handmatig bieden, het stellen 
vann een minirnumbedrag, de regels ten aanzien van de biedactiviteit en de 
vaststellingg van de laatste ronde. 

Ziee voor een economische analyse van de veiling Van Damme 1998. 
Vann Damme 1998. 
Rapportagee veiling radio-frequenties voor DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met 
GSM,, 11 januari 1999. 
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Inn de gehele procedure voorafgaand aan de vaststelling van de veilingregels 
bestondd slechts in beperkte mate de mogelijkheid tot participatie in het 
denkproces.. Potentiële bieders noch derden, waaronder onafhankelijke experts 
opp dit terrein, is op openbare en gestructureerde wijze om raad gevraagd- Li de 
Verenigdee Staten is de consultatie van marktpartijen voorafgaand aan de eerste 
veilingg van telecommunicatiefrequenties veel gedegener aangepakt. Het betrof 
daarr een schriftelijke en openlijke uitwisseling van standpunten, opgebouwd uit 
meerderee ronden van vraag en antwoord, op basis van een eerste voorstel tot 
regelgevingg van de regulator (de FGC) zelf.130 Door op een dergelijke wijze te 
profiterenn van de aanwezige kennis op dit terrein had wellicht in Nederland de 
veilingg verbeterd kunnen worden. 

7.44 Telecommunicatiewe t 

Inn 1998 is door het parlement de opvolger van de Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningen,, de Telecommunicatiewet,131 aangenomen.132 Deze wet bepaalt 
voorr het spectrumbeleid een geheel nieuw kader. Sinds de inwerkingtreding van 
dee Telecommunicatiewet worden in plaats van 'machtigingen' voor 
zenderexploitatie,, Vergunningen' voor spectrumgebruik uitgegeven. 

Hoofdstukk 3 van de wet draagt de titel Trequentiebeleid en frequentiebeheer'. 
Dee grondstof spectrum heeft hiermee een eigen reguleringskader gekregen, 
ogenschijnlijkk los van de daarmee op te bouwen netwerken. De verbondenheid 
tussenn beide blijf t echter sterk aanwezig, zoals hieronder zal blijken. 

Dee eerste paragraaf van dit wetshoofdstuk is gewijd aan het frequentieplan en 
hett frequentieregister. De tweede paragraaf behandelt de vergunningverlening 
voorr het gebruik van frequentieruimte. Bijzonder gebruik van frequentieruimte 
iss onderwerp van de derde paragraaf. Hierin wordt bepaald dat frequentie-
gebruikk in afwijking van het reguleringskader van hoofdstuk 3 Tw mogelijk is, in 
hett geval dit noodzakelijk is ter beëindiging van strafbaar gedrag jegens een 
persoon,, in het belang van de veiligheid van de staat of in het kader van de 
toepassingg van strafvorderlijke bevoegdheden tot het onderzoek van 
telecommunicatiee door aan te wijzen ambtenaren, met aan bepaalde eisen 

Verberne,, Van Eijk & Dommering 1996, p. 263. 
Stb.Stb. 1998, 610. Het Europese liberaliserings- en harmonisatiebeleid vereiste een wet 
mett een nieuwe opzet. Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 2. De WTV bood 
onvoldoendee mogelijkheden om dit beleid correct te implementeren. 
Delenn van deze paragraaf zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 313-
379.. Dit boek bevat een gedetailleerde bespreking van de Telecommunicatiewet. 
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voldoenendee apparatuur op last van een bevoegde autoriteit en indien aftappen 
niett voldoende soelaas biedt.133 Het delen van antenne-opstelpunten wordt ten 
slottee in een laatste, afzonderlijke paragraaf geregeld 

Hieronderr wordt een bespreking gegeven van deze wet voor zover van toe-
passingg op het frequentiebeleid, uitgaande van de hoofdpunten: 

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

 De identificatie van de doelstellingen; 
 De omschrijving van het gebruiksrecht; 
 De verdeling van het spectrum en de overgang van oude op nieuwe 

toekenningsmechanisnien. . 

7.4 .11 Onderscheid spectrum en d iensten 

Hett eerste hoofdstuk van de Telecommunicatiewet bevat de algemene 
bepalingen.. In artikel 1.1 worden de voor de wet geldende definities gegeven. 
Hett begrip telecommunicatie betreft blijkens dit artikel de overdracht, 
uitzendingg of ontvangst van signalen van welke aard ook.134 Het begrip 
telecommunicatienetwerkk heeft betrekking op de apparatuur benodigd voor die 
overdrachtt - eveneens ongeacht het type signaal dat getransporteerd wordt.135 

Dee telecommunicatiedienst ten slotte betreft geheel of gedeeltelijk de 
daadwerkelijkee overdracht en routering van de signalen - het alleen aanbieden 
off  verhandelen van de inhoud van de signalen valt daar dus niet onder.136 

Inn deze definities wordt afstand gedaan van de inhoud, de aandacht wordt 
beperktt tot de overdracht van de signalen. De nadere definities verlaten dit 
abstractee kader om toch een kleuring te geven aan de netwerken al naar gelang 
hett type informatiedienst dat zij ondersteunen. Een 'mobiel openbaar netwerk' 
dientt bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk voor de levering van een mobiele 
openbaree telefoondienst.137 Een mobiele openbare telefoondienst wordt 
gedefinieerdd als een openbare - dat wil zeggen voor het publiek beschikbare -
tdecornmunicatiedienstt die bestaat in de directe overdracht en routering van 
spraakk en het daarbij tot stand brengen van radiocommunicatie met een mdide 
gebruikergebruiker die gebruik maakt van netwerkaansluitpunten van een telecom-

1 3 33 Artikel 3.10 Tw. 
1 3 44 Artikel 1.1 sub c Tw. 
1 3 55 Artikel 1.1 sub d Tw. 
1 3 66 Artikel 1.1 sub e Tw. 
1 3 77 Artikel 1.1 sub n Tw. 
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municatienetwerk,, die zich niet op vaste locaties bevinden.138 Deze definitie is 
overigenss ietwat ongelukkig geformuleerd, aangezien niet zozeer de gebruiker 
perr definitie mobiel is maar het aansluitpunt de mobiliteit mogelijk maakt.139 

Daarnaastt wordt een omroepzendernetwerk gedefinieerd als de verzameling 
"radiozendapparaten,, satellieten daaronder begrepen, die worden gebruikt of 
medee gebruikt voor het verspreiden van programma's."140 

Dee wetgever heeft hier een kans gemist om de spectrumregulering los te maken 
vann de dienstregulering. In het licht van de voortschrijdende convergentie doet 
eenn verschil in aanpak van de diensten, dat doorwerkt in een verschil in aanpak 
vann de onderliggende infrastructuren, enigszins ouderwets aan. De regering 
steldee echter dienaangaande de discussie over het Europese Groenboek 
Convergentiee af te willen wachten.141 Uit deze discussie blijkt overigens dat de in 
dee Telecommunicatiewet neergelegde aanpak voorlopig nog houdbaar is, al 
wordtt gestreefd naar een geleidelijke vermindering van het aantal dienst-
specifiekee uitzonderingen op een algemeen infirastructuurbeleicl142 Bij de vaste 
infrastructuurr geldt reeds in plaats van het vergunningensysteem het 
registratiesysteem.. Het verdelen van of toegang verlenen tot schaarse 
hulpbronnenn (graafrechten) wordt daar niet langer aangegrepen voor het stellen 
vann bijkomende doelstellingen. Op termijn zal - zeker als nieuwe technieken het 
(oneigenlijke)) schaarsteargument elimineren - deze aanpak ook bij de draadloze 
infrastructuurr onvermijdelijk zijn. Dit wil niet zeggen dat het stellen van eisen 
aann de tele- en informatiediensten onmogelijk wordt, wel dat deze eisen niet 
langerr invloed hebben op de regulering van de infrastructuur. 

7.4.22 Doelstellingen spectrumbeleid 

Dee regering heeft het zo bedoeld dat hoofdstuk 3 Tw de wettelijke grondslag 
geeftt voor het nieuwe frequentiebeleid binnen de contouren die uiteen zijn gezet 

Artikell 1.1 sub m Tw. Cursivering MLV. 
Dee ITU-definitie van mobile service is dan ook: "a radiocommunication service 
betweenn mobile and land stations or between mobile stations." Artikel S1.24 Radio 
Regulations. . 
Artikell 1.1 sub p Tw. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 5. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 
Economischh en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Convergentie van 
dee sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en implicaties daarvan 
voorr de regelgeving - Resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek 
[COMI97)) 623], COM(99) 108 def. 
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inn de nota Frequentiebeleid.143 Deze nota is toentertijd onderschreven door de 
vastee Commissie van Verkeer en Waterstaat.144 

Dee overkoepelende doelstelling is door de regering als volgt geformuleerd: 
"Doelstellingg van het frequentiebeleid is het bevorderen van een zodanig 
gebruikk van het frequentiespectrum dat een adequate bijdrage wordt geleverd 
aann maatschappelijke, economische en culturele belangen in Nederland onder 
waarborgingg van de veiligheid van de staat, met inachtneming van de 
internationalee verplichtingen die Nederland heeft."145 

Inn de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat het uitgangspunt van de 
wett is dat voor de toetreding tot de markt zo weinig mogelijk belemmeringen 
wordenn gesteld. Voor frequenties bestaat, gelet op aanwezige schaarste, echter 
eenn "ordenende en verdelende taak."146 "Het aantal aanbieders van tele-
communicatiedienstenn en infrastructuur zal niet op voorhand beperkt worden; 
well  kan schaarste aan frequenties leiden tot een feitelijke beperking van het 
aantall  aanbieders."147 Schaarste wordt hiermee tot kernbegrip gemaakt. Niet 
alleenn de toegangscontrole, ook de aantalsbeperking wordt aan dit begrip 
gekoppeld.. Een definitie van schaarste is echter in de parlementaire behandeling 
vann de wet niet terug te vinden. In de toelichting op het Frequentiebesluit148 

wordtt gesteld dat schaarste wil zeggen dat de vraag naar vergunningen voor 
bepaaldee frequenties groter is dan het aantal beschikbare vergunningen.149 Dit 
betekentt dat de vaststelling van het aantal vergunningen cruciaal is. Over de 
wijzee van vaststelling van het aantal vergunningen per uitgifteronde wordt echter 
inn de Telecommunicatiewet niets vermeld. 

Dee algemene doelstelling laat ruimte voor allerhande doelstellingen ten aanzien 
vann de spectrumverdeling. Het is de vraag of het schaarsteargument zal worden 
gebruiktt om de verdeling van het spectrum te beïnvloeden in aanvulling op een 
eenvoudigee rantsoenerende taak. De ontwikkelingen met betrekking tot de 
commerciëlee omroep wijzen wel in die richting. 

1 4 33 Kamerstukken II 1 996/97, 25 533, nr. 3, p. 15. 
1 4 44 Kamerstukken I11994/95, 24 095, nr. 3, de uitwerking van de contouren is te vinden 

inn nr. 4. 
1 4 55 Kamerstukken II 1 996/97, 25 533, nr. 3, p. 17. 
1 4 66 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 5, p. 14 en p. 65. 
1 4 77 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 14. 
1 4 88 Stb. 1998, 638. 
1 4 99 Nota van Toelichting Frequentiebesluit, p. 15. 
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Hett algemene verdelingsmodel dat zal worden gehanteerd is ontwikkeld door 
Cooperss & Lybrand.150 Zeer in het kort zijn de stappen van het zesstappen-
modell  de volgende (het combineren of overslaan van stappen is mogelijk): 

1.. Het algemeen 'beleidsvoorbereidingproces'. De internationale afspraken 
wordenn omgezet in een nationaal frequentieplan met toedeling naar de 
hoofdcategorieën.. Trends en ontwikkelingen worden in beschouwing ge-
nomen. . 

2.. Nadere invulling van het in bovenstaande stap bepaalde beleid. Voor een 
specifiekee frequentietoepassing wordt bepaald welke frequenties wanneer en 
onderr welke voorwaarden zullen worden toegewezen en welk verdelings-
instrumentt in principe gehanteerd wordt. 

3.. Het opstellen van een gedetailleerde tijdsplanning voor de toewijzings-
procedure. . 

4.. Verdere invulling van de procedure en publicatie van een aanvraagdocument 
datt een beschrijving bevat van de toewijzingsprocedure, de eisen aan de 
aanvrager,, aan het systeem en aan de dienst, en de inhoud van de ver-
gunning. . 

5.. Indiening en beoordeling van de aanvragen (inhoudelijke vergelijking of 
drempeltoets). . 

6.. Toewijzing van de frequenties. In het geval van veiling wordt hier geveild, bij 
eenn voldoende aantal aanvragen in verhouding tot het aanbod. 

7.4.33 Betrokken organen en bevoegdheden 

Inn de Telecommunicatiewet wordt de minister van V&W onomwonden aan-
gewezenn als verantwoordelijke voor het spectrumbeheer. Artikel 3.3 stelt: "Voor 
hett gebruik van frequentieruirnte is een vergunning vereist van Onze minister 
welkee op aanvraag kan worden verleend". Geheel nieuw ten opzichte van de 
voorgaandee regeling is dat in de Telecommunicatiewet daarnaast de allocatie van 
spectrumm wettelijk wordt aangewezen als taak van de minister (artikel 3.1 Tw). 
Hiermeee wordt de status-quo bevestigd. De zeggenschap over de indeling (de 
allocatietaak)) en de regulering van het gebruik (het verlenen van vergunningen 
voorr gebruik) berusten bij de overheid. Het laat echter in het midden wat de 
zeggenschapsverhoudingenn zijn ten aanzien van de gebruiksrechten. De 
bepalingenn over weigering, intrekking en overdracht van de vergunningen geven 
hiervoorr een afbakening. Hiermee wordt echter geen volledige en transparante 

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 095, nr. 4. Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 
18. . 
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definiëringg van het gebruiksrecht gegeven. Een duidelijke bepaling over splitsing 
ontbreektt bijvoorbeeld. 

Hett spectrumbeleid wordt ontwikkeld binnen het Directoraat-Generaal Tele-
communicatiee en Post (DGTP), voorheen de Hoofddirectie Telecommunicatie 
enn Post (HDTP), onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat De 
dagelijksee (uitvoerende) taken van het Nederlands spectrummanagement 
berustenn bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, de RDR.151 De RDR is een 
agentschapp binnen de DGTP, als zodanig gevormd in 1996 met als doel "het 
dienstonderdeel.... een enigszins verzelfstandigde rol te verlenen".152 Hiermee is 
gestaltee gegeven aan het idee van scheiding van uitvoering en beleid.153 Een van 
dee beoogde voordelen was dat de kosten, gemoeid met de uitvoerende taken 
vann het frequentiemanagement, konden worden uitgelicht, zodat deze 
omgeslagenn konden worden over de frequentiegebruikers.154 

Tenn aanzien van de verrichtingen van het agentschap blijf t de ministeriële 
verantwoordelijkheidd in volle omvang van toepassing.155 Het frequentiebeheer is 
bewustt niet ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het belang 
vann directe politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de frequentie-
management-takenn heeft met het oog op de daarmee gemoeide maatschappelijk 
belangenn volgens de minister de doorslag gegeven.156 Bij de invoering van de 
OPTAA (de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie-Autoriteit), de speciale 
toezichthouderr voor de telecommunicatiemarkt, in Nederland is toezicht op 
spectrumaangelegenhedenn buiten het takenpakket gehouden met het argument 
datt "... het frequentiespectrum te nauw verbonden zou zijn met staatsveiligheid, 
criminaliteitsbestrijding,, omroep en wetenschap ...w.157 Hiermee speelt 
wederomm het beleid ten aanzien van de 'diensten', die met de hulpbron 
spectrumm worden ondersteund, mee bij de vorming van het beleid ten aanzien 
vann het spectrum. 

Vóórr de vorming van de RDR berustte de registratie van de uitgegeven spectrum-
gebruiksrechtenn bij de Directie Operationele Zaken van de HDTP. 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 23. 
Ministeriee van Financiën, 'Verder met resultaat: het agentschapsmodel 1991-1997', p. 
2. . 
Notaa Frequentiebeleid 1995, p. 23. 
Ministeriee van Financiën, 'Verder met resultaat: het agentschapsmodel 1991-1997', 
1998,, p. 1. 
KamerstukkenKamerstukken II 1994/95, 23 673, nr. 4, p. 4. Door de CAPT werd nog geadviseerd 
eenn zbo in te stellen op het gebied van telecommunicatie met mede als taak het 
frequentiebeheer.. Raad voor Verkeer en Waterstaat, Commissie van Advies inzake 
Postt en Telecommunicatie, 'Advies zelfstandig bestuursorgaan', november 1995. 
Memoriee van Toelichting Wet OPTA. Kamerstukken II 1996/97, 25 128, nr. 3, p. 9. 
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Err is de nodige discussie geweest over het feit dat de OPTA geen taken heeft 
gekregenn ten aanzien van het frequentiebeleid158 De regering heeft vast-
gehoudenn aan het standpunt dat alle beslissingen ten aanzien van frequenties, 
hett onderzoek naar bestaande frequenties, de internationale coördinatie, het 
frequentieplan,, het bijhouden van het frequentieregister, het verlenen van 
vergunningenn voor het gebruik van frequenüeruirnte en het toezicht op de 
nalevingg en de handhaving van die bepalingen in principe in een hand behoren, 
enn wel bij de minister van Verkeer en Waterstaat-159 Wel is bij amendement 
ingevoegdd dat de OPTA in bepaalde gevallen om advies moet worden gevraagd 
(artikell  3.5 eerste lid). Een amendement dat beoogde een artikel 3.3a in te 
voegenn op basis waarvan de OPTA de vergunningen diende te verlenen voor 
hett gebruik van frequenüeruirnte die bestemd is voor openbare tele-
comunicatienetwerken,, niet zijnde huurlijnen of openbare telecommunicatie-
diensten,, is mede in verband hiermee ingetrokken.160 In 18.3 Tw is verder 
voorzienn in afstemming met de algemene mededingingstoezichthouder, de 
NMa.. Het betreft een door de NMa uit te brengen advies over de 
daadwerkelijkee beperking van de mededinging in het geval van weigering, 
intrekkingg en overdracht van vergunningen. 

Eenn nadeel van de gekozen inrichting van het spectrumbeheer is dat de overheid 
zowell  beheerder als gebruiker van het spectrum blijft . OPTA staat op verdere 
afstandd van de overheid dan de Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR). 
Dezee afstand is aan te bevelen ter compensatie van de (markt)macht die de 
overheidd bezit bij de bepaling van het spectrumaanbod bij de initiële uitgifte. 
Niett alleen staat OPTA verder af van de overheid, zij staat ook dichter bij de 
marktpartijen,, zodat flexibeler kan worden ingespeeld op de marktwensen en -
behoeften.. Een algemene adviesrol van OPTA bij het spectrumbeleid met het 
oogg op deze marktbehoeften had hierop in kunnen spelen. Een andere 
mogelijkheidd was geweest bij OPTA het toewijzingsbeleid neer te leggen ten 
aanzienn van het spectrum dat overschiet na de door de regering gemaakte 
politiekee keuzen over de te verlenen voorkeursrechten en vrijstellingen. Door 
OPTAA - als zelfstandig bestuursorgaan - bevoegdheden te geven ten aanzien 
vann toebedeling van frequenties, wordt de overheid - en daarmee mogelijke 
politiekee willekeur - op afstand geplaatst. Het is in ieder geval een stap op weg 
naarr een scheiding van de rollen van de overheid als gebruiker enerzijds en 
spectrumverdelerr anderzijds. 

Ziee onder meer Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 4, p. 18-23. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 25, p. 40. 
KamerstukkenKamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 2 1 . 
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7.4.44 Allocatie 

Internationaal Internationaal 
Opp dit moment geschiedt de voorbereiding voor het ITU-oveileg (in de WRC 's) 
doorr een nationale voorbereidingscommissie (NVC).161 Naast overheids-
organisatiess hebben hierin ook marktpartijen zitting. Binnen de ITU kunnen 
erkendee telecombedrijven meepraten in de verscheidene voorbereidingstrajecten 
voorr het vast te stellen internationale spectrurnmanagenient. Erkende onder-
nemingenn in het kader van de ITU worden gedefinieerd in 18.5 lid 2 Tw. Dit 
zijnn in ieder geval alle aanbieders van telecommunicatie- en omroep-
infrastnicturenn die gebruik maken van radiozendapparaten die interferentie 
kunnenn veroorzaken met diensten van andere landen. Deze ondernemingen 
wordenn in principe toegelaten tot het ITU-overleg. Andere ondernemingen 
kunnen,, blijkens de Memorie van Toelichting, op verzoek eenzelfde status 
verkrijgen.162 2 

Opvallendd is dat enige verwijzing naar de te respecteren kaders zoals vastgesteld 
inn internationale allocatieovereenkomsten en afspraken in de wet ontbreekt. 
Alleenn in de Memorie van Toelichting wordt aan dit kader gerefereerd.163 

Overigenss laat de regeling of liever het gebrek daaraan wel de weg open voor 
hett inzetten van innovatieve verdelingsmechanismen ten behoeve van de 
allocatiee van spectrum over diensten en bestemmingen - met alle voor- en 
nadelenn van dien. 

NationaalNationaal - Frequentieplan 
Dee nationale allocatie wordt vastgelegd in het Frequentieplan. Het Nationale 
Frequentieplann weerspiegelt het voorgenomen beleid ten aanzien van het radio-
spectrum.1644 Het NFP is te zien als opvolger van de nota Frequentiebeleid.165 

Hett eerste NFP is opgesteld mede op basis van het Frequentiebandoverzicht 

InIn 1997 geschiedde de voorbereiding vanuit de NFC, aangevuld met vertegen-
woordigerss uit handel en industrie en van verschillende ministeries. In 1998 vond de 
voorbereidingg plaats in nauwe samenwerking met 'relevante marktpartijen'. Nationale 
Voorbereidingss Commissie WRC-99, 'Startdocument WRC '99 ' , 14 mei 1998. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 137. Binnen de ITU wordt overigens de 
statuss van Recognized Operating Agency (ROA) gereserveerd voor de ondernemingen 
beschrevenn in 18.5 Tw. De begrippen autorisatie en erkenning worden hier dooreen 
gehaald. . 
KamerstukkenKamerstukken II 25 533, nr. 3, p. 5, 16. 
Artikell 20.9 Tw bepaalt dat het eerste plan dient te verschijnen zes maanden na in-
werkingtredingg van de Tw. 
RDRR Frequentiebandoverzicht (FBO) - concept - 1999, p. 11 . 
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(FBO).. Het FBO geeft daartoe de nadere invulling van de internationale 
allocatieaff  spraken weer. 

Inn de Telecommunicatiewet wordt geen melding gemaakt van de regelmaat van 
verschijnenn van het frequentieplan. De nota Frequentiebeleid noemt voor het 
frequentieplann een planperiode van twee jaar. De Memorie van Toelichting 
zwijgt.. Uit artikel 3ter Richtlijn Mobiele Communicatie166 volgt slechts een 
verplichtingg om jaarlijks de (voorgenomen) allocatieplannen voor mobiele 
dienstenn bekend te maken. Het Frequentieplan zelf rept van een tweejaarlijkse 
herziening,, alhoewel tussentijdse herziening niet wordt uitgesloten.167 

Hett frequentieplan wordt vastgesteld door de minister van V&W, in overeen-
stemmingg met het gevoelen in de ministerraad (artikel 3.1 lid 1 Tw). Daarnaast is 
afdelingg 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de 
voorbereidingg van het frequentieplan. Deze afdeling regelt de niet-uitgebreide 
variantt van de openbare voorbereidingsprocedure voor de voorbereiding van 
besluiten.. De kern van de regeling is dat van het ontwerp en de terinzagelegging 
kenniss dient te worden gegeven, waarop belanghebbenden hun zienswijze 
hieroverr naar voren kunnen brengen. Deze afdeling regelt de niet-uitgebreide 
variantt van de openbare voorbereidingsprocedure voor de voorbereiding van 
besluiten.. De regering acht een gestructureerde voorbereiding noodzakelijk, 
zowell  in de vorm van advies als overleg. Opgemerkt wordt dat de huidige 
Nationalee Frequentie Commissie168 daarvoor te beperkt van samenstelling lijkt . 
"Dee regering buigt zich nog over een meer geschikte vorm."169 Het idee is 
binnenn het zogenaamde Gebruikersplatform de gebruikers van frequentieruimte 
dee gelegenheid te bieden overleg te plegen over frequentieaangelegenheden.170 

Hett Frequentieplan vermeldt daarover niet meer dan dat bij de totstandkoming 
iss voorzien in een openbare voorbereidingsprocedure en alle beleidsvoornemens 
opp het gebied van het frequentiebeleid voorgelegd worden aan het Overleg-
orgaann Post en Telecommunicatie (OPT). Aangekondigd wordt dat moet 
wordenn nagegaan of de huidige overlegstructuur nog toereikend is in de 
geliberaliseerdee telecommunicatieomgeving.171 Ook bij tussentijdse herziening 
zullenn belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun visie kenbaar te 

1 6 66 Richtlijn 96/2/EG, PbEG 1996 L 20/59. 
1 6 77 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 7. 
1 6 88 Besluit van 25 april 1990, Stcrt. 1990, 81 (Besluit Nationale frequentie commissie). 
1 6 99 Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 5, p. 39. 
1 7 00 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 23. 
1 7 11 Nationaal Frequentieplan juni 1999, p. 23. 
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maken.1722 De voorgenomen consultatie in de voorbereiding van het frequentie-
plann lijk t overigens ook betrekking te kunnen hebben op de in het 
frequentieplann opgenomen beleidskeuze ten aanzien van de verdelings-
mechanismenn (zie hierna). 

NationaalNationaal - hoo^kat^prieën van^brwk 
Hett frequentieplan dient volgens artikel 3.1 de verdeling te bevatten van 
frequenueruimtee over te onderscheiden bestemmingen alsmede over categorieën 
vann gebruik Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteldd ten aanzien van de inrichting van het frequentieplan. Dit geschiedt in het 
Frequentiebesluit.1733 De frequentiebestemmingen - kennelijk te lezen als de 
bestemmingg van frequentieruirnte voor een bepaalde (ffU-)dienstcategorie -
wordenn onderverdeeld in de reeds in de nota Frequentiebeleid aangegeven 
hoofdcategorieënn zakelijk gebruik, gebruik voor vitale overheidstaken, omroep -
onderverdeeldd in de categorieën publieke omroep en commerciële omroep - en 
overigg gebruik. 

Tenn aanzien van nieuwe multimediadiensten kunnen zich de nodige indelings-
problemenn voordoen. In het Frequentieplan is dan ook een categorie 
opgenomenn voor zowel zakelijk gebruik als omroep, omdat met bepaalde 
systemenn zowel omroep- als telecomdiensten worden geleverd.174 Daarnaast is 
ookk een categorie voor zowel zakelijk gebruik als vitale overheidstaken 
opgenomen.. Dit ten behoeve van het doelmatige gebruik van het spectrum. 

Inn de Memorie van Toelichting is aangegeven dat voor het bepalen van de 
omvangg en samenstelling van de genoemde vier categorieën het zesstappen-
modell  - zoals ontwikkeld door Coopers & Lybrand - wordt gebruikt.175 Het is 
jammerr dat voor deze belangrijke stap in de spectrumindeling een meer concreet 
kaderr van doelstellingen en indelingscriteria ontbreekt. Reeds bij deze stap, 
evenalss op latere verdeelmomenten, zou vastlegging en publicatie van een 
dergelijkk kader de voorspelbaarheid van de verdeling voor de marktpartijen 
verhogenn en de (markt)macht van de overheid inperken. Gedacht kan worden 
aann aantoonbaarheid van behoefte op basis van duidelijk gedefinieerde 
taakstellingenn (bijvoorbeeld voor de publieke omroep maar ook voor de 
(overige)) vitale overheidstaken), regelmaat en methode van benchmarking en/of 
regelmaatt en methode van evaluatie ten aanzien van te behalen effidëntie-

Nationaall Frequentieplan juni 1999, p. 7. 
Stb.Stb. 1998, 638. 
Nationaall Frequentieplan juni 1999, p. 26. 
KamerstukkenKamerstukken It 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 18. 
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voordelenn in het spectrumgebruik door technologische ontwikkelingen. De 
intentiee hiertoe aangeven - zoals onder andere in de Memorie van Toelichting is 
gebeurdd - is iets anders dan een verifieerbaar kader opstellen. 

NationaalNationaal - status Frequentieplan 
Interessantt is de juridische kwalificatie van het Frequentieplan. De Raad van 
Statee merkt op dat het in ieder geval geen beleidsregel of samenstel van 
beleidsregelss is.176 De Raad van State doet echter geen uitspraak over wat het 
dann wel is. Het Frequentieplan kan elementen bevatten van een algemeen 
verbindendd voorschrift. Deze kwalificatie lijk t echter niet aannemelijk voor 
zoverr het plan een redelijke mate van gedetailleerdheid bevat en daarmee 
onvoldoendee algemeen is. Dit zou kunnen betekenen dat in ieder geval tegen de 
onderdelenn van het frequentieplan die zijn aan te merken als vallende binnen de 
categoriee overige besluiten van algemene strekking of zelfs als beschikking, 
beroepp aan te tekenen is. Het onderscheid tussen beide categorieën besluiten is 
voorr de rechtsgang verder niet van belang (artikel 8:2 aanhef en onder a Awb 
bepaaltt dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een 
algemeenn verbindend voorschrift of een beleidsregel). Per onderdeel zal het 
rechtskarakterr moeten worden vastgesteld.177 In een rectificatie op de 
vaststellingg van het Frequentieplan van 15 juni 1999 is alsnog melding gemaakt 
vann de mogelijkheid bezwaar in te dienen.178 

Voorr de voorbereiding van het plan is het evenmin nodig een eenduidige 
kwalificatiee vast te stellen. Afdeling 3.4 van de Awb is immers van toepassing 
verklaard.. Als er een aanvraag is ingediend door een belanghebbende tot 
wijzigingg dan worden (ongeacht of er sprake is van een beschikking) de 
bepalingenn omtrent beschikkingen van overeenkomstige toepassing verklaard 
(artikell  3.10 Awb). 

Commentaar Commentaar 
Dee summiere regeling van de allocatie in ogenschouw genomen, kan worden 
vastgesteldd dat de toewijzing van vergunningen aanzienlijk meer aandacht heeft 
gekregenn en bovendien met meer waarborgen is omkleed. Zeker vergeleken bij 
bijvoorbeeldd de wettelijke waarborgen omtrent de vaststelling, wijziging en 

1 7 66 Kamerstukken // 1996/97, 25 533, A, p. 9. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij 
besluitt vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, 
omtrentt de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wette-
lijkee voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 
1:33 Awb). 

1 7 77 Hins 1999 bespreekt de verschillende typeringen en de consequenties daarvan. 
1 7 88 Stcrt. 1999, 144, p. 6. 
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intrekkingg van bestemmingsplannen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening doet 
dee allocatieregeling enigszins summier aan. Het is mijns inziens een 
misconceptiee dit feit te rechtvaardigen door te stellen dat de allocatie van minder 
-- economisch - belang zou zijn dan de toewijzing van vergunningen voor 
spectrurngebruik. . 

Dee allocatie bepaalt de concurrentie op een (deel)markt. Het bepaalt de relatieve 
schaarstee van frequentieruimte en tevens de mogelijke toekomstige ont-
wikkelingenn op een markt. Daarmee is de allocatie onder meer van belang voor 
dee prijsbepaling van individuele vergunningen - en bovendien voor aantijgingen 
omtrentt kunstmatige schaarste. De doorzichtigheid van het allocatieproces is te 
vergrotenn door de gehanteerde verdelingsmechanismen en criteria op voorhand 
bekendd te maken. Het is bovendien aan te bevelen voorgenomen allocaties zo 
snell  mogelijk bekend te maken, zodat marktpartijen over langere termijn de 
kraptee op en omvang van een markt kunnen bepalen. Zeker indien voor 
vergunningverleningg een prijsmechanisme wordt gehanteerd, zijn waarborgen 
omtrentt dergelijke bekendmakingen van belang. De planning van de allocatie en 
toewijzingg is immers van invloed op de waardevastheid van vergunningen. 

7 .4 .55 Vergunn ingen 

Veygpnnhigpixxjmaarden Veygpnnhigpixxjmaarden 
Aann de vergunning voor spectrurngebruik kunnen beperkingen en voorschriften 
wordenn verbonden.179 Zowel de voorschriften als de beperkingen kunnen 
wordenn gesteld in verband met het belang van een 'goede' verdeling alsmede in 
hett belang van een ordelijk en doelmatig gebruik van frequentieruimte.180 Aan 
dee vergunning kunnen bijvoorbeeld voorschriften worden verbonden met 
betrekkingg tot de ingebruikname of het gebruik van een apparaat waarbij 
problemenn zijn te verwachten in verband met de elektromagnetische 
compatibiliteit.1811 Regels voor deze beperkingen en voorschriften kunnen bij of 
krachtenss AMvB worden gesteld.182 Overigens is expliciet bepaald dat het 
Besluitt radio-elektrische inrichtingen en de daarop gebaseerde ministeriële 
regelgevingg worden gelijkgesteld met regelgeving vastgesteld krachtens de 
hoofdstukkenn 3 en 10.183 Dit in verband met de rechtszekerheid en een zo groot 
mogelijkee beleidscontinuiteit.184 

1 7 99 Artikel 3.5 lid 1 Tw. 
1 8 00 Artikel 3.5 lid 1 Tw. 
1 8 11 Artikel 10.8 lid 2 sub b Tw. 
1 8 22 Artikel 3.5 lid 3 Tw, artikel 17 Frequentiebesluit. 
1 8 33 Artikel 20.4 Tw. Kamerstukken // 1996/97, 25 533, A, p. 23. 
1 8 44 Kamerstukken // 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 145. 
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Dee houder van een spectrumvergunning die schadelijke interferentie kan 
veroorzakenn ten aanzien van radiodiensten van andere landen dient de ITU 
verplichtingenn na te leven en tevens de verplichtingen voortvloeiend uit andere 
bindendee verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties met be-
trekkingg tot dit frequentiegebruik (artikel 18-4 Tw). Deze bepaling is in 
overeenstemmingg met de verplichting van artikel 6 lid 2 ITU Constitutie. In het 
BRII  is overigens reeds een storingsverbod opgenomen.185 

Aann de vergunning voor spectrumgebruik (het spectrumgebruiksrecht) kunnen, 
naastt de gebruiksvoorschriften voortvloeiend uit de allocatie, verplichtingen ten 
aanzienn van de te leveren diensten worden opgelegd. Bij de vergunning kan 
wordenn voorgeschreven dat bepaalde diensten voor het publiek dienen te 
wordenn verzorgd Daarbij kunnen voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit van 
dee dienstverlening worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
dekkingsgraadd en de roll-out verplichtingen.186 In het belang van een goede 
dienstverleningg kunnen bovendien bij of krachtens AMvB regels worden gesteld 
voorr de aanbieders van de diensten.187 In de WTV was het frequentie-
gebruiksrechtt impliciet in de vergunning voor draadloze infrastructuur 
inbegrepen,, bij de DCS 1800 veiling was sprake van een scheiding tussen 
vergunningg en gebruiksrecht, in de Tw is het gebruiksrecht de kapstok voor de 
dienstverplichtingen. . 

Inn het geval de vergunning moet worden ingezet voor openbare tele-
communicatienetwerkenn of -diensten wordt de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatiee Autoriteit (OPTA) in gelegenheid gesteld advies uit te 
brengenn ten aandien van "de omvang" van de vergunning alsmede de 
beperkingenn en de voorschriften.188 Indien 'omvang' is te lezen als de 
frequentieruimtee per vergunning is dit een belangrijke bepaling aangezien een 
dergelijkee beslissing in veel gevallen - gegeven de totaal beschikbare 
frequenüeruimtee - tevens het aantal vergunningen bepaalt. Over de inhoud van 
hett begrip is helaas geen nadere uitleg gegeven bij de behandeling van de wet. 

Dee splitsing van de frequentievergunningen is slecht geregeld. Frequentierechten 
zijnn in principe deelbaar in frequentieruimte, gebied en tijd. De Telecom-
municatiewett kent alleen een bepaling over het delen van de frequentieruimte. 

Artikell C.9.2/F.7.2. BRI. 
Artikell 18 Frequentiebesluit. 
Alless artikel 3.5 lid 2 en 4 Tw. 
Artikell 3.5 lid 1, laatste volzin, Tw. 
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Daarbijj  gaat het overigens niet om splitsing van een eigen gebruiksrecht maar 
omm het afstemmen van deelrechten. De situatie waarin verschillende gebruikers 
dezelfdee frequentieruimte moeten of kunnen benutten doet zich bijvoorbeeld 
voorr bij digitale omroep, in het bijzonder T-DAB.189 In het geval er sprake is 
vann gezamenlijk gebruik van frequentieruimte wordt aan de gebruikers 
gedurendee ten hoogste zes weken de gelegenheid geboden om de voorwaarden 
hiervoorr uit te maken. Bij uitblijven van overeenstemming kan de minister de 
voorwaardenn vaststellen op aanvraag van een of meer van de partijen. Een 
dergelijkee vaststelling kan later op gezamenlijke aanvraag weer worden 
ingetrokken,, hetgeen enige ruimte voor markünitiatief openlaat.190 

Eenn laatste gebruiksbepaling ten slotte reguleert het gedeeld gebruik van 
antenne-opstelpuntenn (artikel 3.11 Tw). Aansluitend op de bij amendement 
ingevoegdee bepaling uit de WTV is wettelijk vastgelegd dat vergunninghouders 
diee openbare telecommunicatienetwerken, openbare telecommunicatiediensten 
off  omroepzendernetwerken aanbieden, over en weer moeten voldoen aan 
verzoekenn tot medegebruik van de antenne-opstelpunten. Dit geschiedt tegen 
eenn redelijke vergoeding en met inachmeming van de technische mogelijkheden. 
Bijj  gebrek aan overeenstemming kan de OPTA de regels ten aanzien van het 
gedeeldd gebruik vaststellen.191 Deze regeling geldt zowel voor telecommunicatie-
netwerkenn als voor omroepnetwerken. In afwijking hiervan geldt dat de 
interconnectieregelingg in de Telecommunicatiewet louter ziet op de tele-
communicatienetwerken.. Uitbreiding van die regeling tot omroep(zender)-
netwerkenn had nieuwkomers op die markt een bruikbaar steuntje in de rug 
kunnenn geven. 

Weigring,Weigring, intrekking, duur en wlengjng 
Dee weigeringsgronden voor een vergunning worden limitatief opgesomd in 
artikell  3.6 Tw. Artikel 3.6 Tw complementeert het vergunningverleningsbeleid 
waarvoorr artikel 3.3 Tw de basis geeft. Het artikel vertoont overeenkomsten met 
artikell  17, lid 7 en lid 9, WTV waarop voorheen de hoofdmoot van het 
spectrumbeleidd was gebaseerd Ook in het geval van overdracht van ver-
gunningenn is dit artikel van toepassing: artikel 3.8 Tw verklaart artikel 3.6 Tw 
vann overeenkomstige toepassing. De imperatieve weigeringsgronden van het 
eerstee lid zijn in het kort: a) strijd met het frequentieplan; b) een doelmatig 
gebruikk vordert weigering; c) er is reeds een veipinning verleend voor de 

1 8 99 Kamerstukken tl 1997/98, 25 533, nr. 3, p. 19 en p. 84. 
1 9 00 Alles artikel 3.9 Tw. 
1 9 11 Hetgeen reeds is geschied: Besluit geschil Dutchtone-KPN, 2 april 1999/0PTA/I 

/99/20722 (openbare versie). Zie in vervolg hierop Pres. Rb. Rotterdam, 3 juni 1999 
(reg.. nr. VTELEC 99/995-S1) (niet-gepubliceerd). 
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betreffendee frequentieruimte; d) toestemming ontbreekt voor de voorgenomen 
verspreidingg van programma's; e) de veiligheid van de staat of de openbare orde 
zijnn in het geding; f) verlening is in strijd met 82e of 82f Mediawet. De gronden 
waaropp de minister kan - en dus niet hoeft - te weigeren staan het tweede lid: a) 
eenn eerdere vergunning is ingetrokken; b) eerdere verplichtingen zijn niet 
nagekomen;; c) de aanvrager voldoet niet aan de regels van de wet; d) de 
daadwerkelijkee mededinging op de relevante markt wordt aanzienlijk beperkt; e) 
verleningg van de vergunning zou interferentie of storing (kunnen) opleveren. 

Dee weigeringsgrond van het eerste lid onder a impliceert een onmogelijkheid 
omm af te wijken van het frequentieplan, hetgeen aansluit bij de juridische 
kwalificatiee van het frequentieplan (geen beleidsregel) (zie de bespreking bij 
artikell  3.1 Tw). 

Dee frase "indien (...) een doelmatig gebruik (...) dit vordert" (lid 1 aanhef en 
subb b) was reeds terug te vinden in artikel 17 WTV. Het CBB heeft in het 
verledenn de strekking ervan opgerekt om een (inhoudelijk) verdelingsbeleid op 
basiss van artikel 17 mogelijk te maken.192 Nu de verdeling elders in de wet wordt 
geregeld,, lijk t het woord Vordert' weer strikt geïnterpreteerd dienen te worden. 

Hett begrip doelmatigheid betekent volgens de regering het 'zuinig' omgaan met 
frequentieruimte.1933 Ter beoordeling van de doelmatigheid van het gebruik (lid 1 
subb b) kan worden gelet op onder andere:194 

 (Voorgenomen) gebruik van oude, frequentie-inefficiënte technieken; 
 De ingebruikneming vindt niet plaats op korte termijn; 
 Strijd met internationale afspraken in verband met efficiënt spectrurngebruik; 
 Het gebruiksdoel is in strijd met een wettelijk voorschrift; 
 Aanpassingen van het frequentieplan in verband met nieuwe (gebruiks)-

ontwikkelingen. . 

Lidd 2 sub d van artikel 3.6 Tw beoogt ontoelaatbare dominante posities op de 
telecommunicatiemarktt tegen te gaan. Het oorspronkelijke belang van deze 
weigeringsgrondd (voor verlening dan wel overdracht) is te vinden in het op gang 

Dee kernuitspraken over de toewijzing op basis van artikel 17 WTV (mede in 
verhoudingg tot de ROZ) zijn: CBB 6 november 1991, Mediaforum 1992-1, p. B15-B16 
(Vrije(Vrije Ether), CBB 27 januari 1993 en ARRvS 19 maart 1993, Computerrecht, 
1993/3,, p. 119-128 (Voorkeursrecht Nozema), m.nt. Dommering, CBB 22 maart 
1995,, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64 (Sky Radio). 
KamerstukkenKamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 46. 
KamerstukkenKamerstukken I11996/97, 25 533, nr. 3, p. 82. 
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brengenn van de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatie 
(aanvankelijkk alleen in verband met overdracht, artikel 13 u lid 2 onder a en b 
WTV,, ingevoegd bij de Wet Mobiele Telecommunicatie,195 later ook voor 
vergunningverlening,, artikel 13h lid 3 onder e WTV, ingevoegd bij de Veiling-
wet). . 

Lidd 1 onder f spreekt over strijd met de bij of krachtens de artikelen 82e en 82f 
Mediawett gestelde regels (zie de bespreking van het omroepbeleid). Lid 2 sub e 
iss ingevoegd bij Nota van Wijziging vanwege de lacune die is ontstaan doordat 
dee regeling van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMQ, voortvloeiend uit de 
EMC-richtlijn1966 en neergelegd in hoofdstuk 10 van de Telecommunicatiewet, 
niett van toepassing is op storingen voortkomend uit gewenste signalen, doch 
alleenn op storingen voortkomend uit ongewenste signalen. 

Dee intrekking van de vergunning geschiedt op verzoek of ambtshalve. De regels 
diee kunnen worden vastgesteld krachtens artikel 3.3 lid 7 ten aanzien van 
wijzigingg van vergunningen hebben betrekking op wijziging op verzoek. De 
suggestiee vanuit de Eerste Kamer om in het betreffende AMvB waarborgen op 
tee nemen opdat tijdens de looptijd van de vergunning geen "majeure 
wijzigingen""  worden opgelegd, is door de minister van de hand gewezen.197 Dit 
omdatt ambtshalve wijziging apart is geregeld. De gronden voor een ambtshalve 
wijzigingg zijn dezelfde als voor intrekking en neergelegd in artikel 3.7, derde lid, 
Tw.. Dit derde lid is ingevoegd bij amendement, met als motivering dat 
intrekkingg kan leiden tot een te zware sanctie.198 De regering had zich eerst op 
hett standpunt gesteld dat wijziging van een verleende vergunning door de 
ministerr verloopt via (gedeeltelijke) intrekking onder gelijktijdige toekenning van 
eenn gewijzigde vergunning.199 Tijdelijke of conditionele intrekking wordt door 
dee mtrekkingsbepalingen niet uitgesloten.200 De intrekkingsgronden van artikel 
3.77 Tw vertonen sterke overeenkomsten met de weigeringsgronden van artikel 
3.66 Tw. 

Bijj  de weigering, intrekking en overdracht van vergunningen wordt overleg 
gepleegdd met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor zover de 

1 9 55 Kamerstukken // 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 32. 
1 9 66 Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpas-

singg van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit, 
PbEGPbEG 1989 L 1 39/19. 

1 9 77 Kamerstukken 11997/98, 25 533, nr. 309a, p. 14, resp. nr. 309b, p. 45. 
1 9 88 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 26. 
1 9 99 Kamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 5, p. 44. 
2 0 00 Kamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 5, p. 45. 
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daadwerkelijkee beperking van de mededinging in het geding is (op de relevante 
markt).2011 Beslissingen over het aantal vergunningen zijn overigens bij uitstek 
beslissingenn waarbij aanzienlijke invloed op de omvang en aard van het 
spelersveldd kan wordt uitgeoefend. Ten aanzien van deze beslissing ontbreekt 
echterr iedere bepaling in de Telecommunicatiewet. 

"Vergunningenn zullen slechts voor een bepaalde tijd worden uitgegeven."202 

Hiermeee lijkt te worden benadrukt dat de verleende rechten gebruiksrechten 
zijn,, waarbij de overheid elke schijn van een eigendomskarakter vermijdt. Een 
zuiverr juridisch eigendomsrecht op een natuurkracht of -verschijnsel als 
elektromagnetischee frequenties is overigens niet mogelijk Hier wordt meer een 
economischh eigendomsbegrip bedoeld Het economisch-eigendoniskarakter 
wintt echter aan kracht door de mogelijkheid van verkoop van de 
gebruiksrechten,, zowel door de overheid (door middel van een veiling) als 
tussenn marktpartijen onderling. 

Dee (eindige) duur van de vergunningen wordt bepaald per vergunning. De 
vergunningg kan worden verlengd met een door de minister te bepalen termijn.203 

Hett frequentiebesluit bevat een uitwerking van de verlengingsbepaling. In het 
gevall  de vergunning is verleend door middel van een vergelijkende toets of 
veilingg kan deze niet worden verlengd, tenzij het algemeen maatschappelijk of 
economischh belang dit vordert - naar oordeel van de minister - en op verzoek, 
inn te dienen tussen een en twee jaar voor de afloop van de vergunning.204 In het 
gevall  van verdeling op basis van aanmelding wordt de vergunning verlengd 
tenzijj  een doelmatige ordening van het spectrum zich daartegen verzet.205 

Seatndajyernarkt Seatndajyernarkt 

Dee Telecommunicatiewet bevat ten aanzien van de overdracht van ver-
gunningenn voor spectrumgebruik een positief - zij het aanvankelijk negatief -
geformuleerdee bepaling. Bij amendement is het artikel gewijzigd, met als 
motiveringg dat overdraagbaarheid het uitgangspunt dient te zijn.206 De ver-
gunningg kan worden overgedragen, mits toestemming daartoe is verkregen van 
dee minister. Bij de toestemmingsverlening kunnen - wijzigbare - beperkingen 
enn voorschriften worden gesteld De toestemmingscriteria worden - evenals bij 
dee regeling in de WTV - niet bij voorbaat gekoppeld aan de criteria die voor de 

Artikell 18.3 Tw. 
KamerstukkenKamerstukken II1996/97, 25 533, nr. 3, p. 19. Zie ook p. 8 1 . 
Artikell 3.3 lid 8 Tw. 
Artikell 10 Frequentiebesluit. 
Artikell 15 Frequentiebesluit. 
KamerstukkenKamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 50. 
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initiëlee uitgifte van de betreffende vergunning golden. Was dit wel het geval, dan 
konn daarmee een uniforme toegang tot eenzelfde markt worden gegarandeerd 
hetgeenn de overzichtelijkheid en voorspelbaarheid op een markt aanzienlijk had 
kunnenn bevorderen. Wel zijn de weigeringsgronden van artikel 3.6 door artikel 
3.88 Tw van overeenkomstige toepassing verklaard Dit houdt in dat de toetsings-
grondd of de daadwerkelijke mededinging op de relevante markt aanzienlijk 
beperktt wordt, waarover aan de NMa advies moet worden gevraagd, ook voor 
dee toestemming bij overdracht van belang is. Artikel 20.2 Tw bepaalt dat artikel 
13uu WTV van toepassing blijft voor de oude vergunninghouders. In dit artikel is 
onderr meer vastgelegd dat overdracht aan een andere vergunninghouder voor 
hetzelfdee systeem is uitgesloten. 

Mett betrekking tot de overdracht is onder meer opgemerkt dat bij een verzoek 
tott verkoop de eventuele rechtsopvolger aan dezelfde criteria zal worden 
getoetstt als de eerste rechthebbende.207 Bij de beoordeling of toestemming tot 
overdrachtt kan worden verleend zal worden nagegaan of na overdracht de 
uitvoeringg van de aan de vergunning verbonden verplichtingen gewaarborgd 
blijft .. Bovendien zal worden nagegaan of anderen dan de bij de overdracht 
betrokkenn partijen niet in hun belangen geschaad worden.208 Het feit dat de 
vergunningg oorspronkelijk bij veiling is verleend, rechtvaardigt volgens de 
regeringg geen afwijking van de algemene regels ter zake van de overdraag-
baarheid.209 9 

Inn aanvulling op de doorgevoerde herziening van het toewijzingsbeleid werd 
aanvankelijkk in het concept Frequentieplan aangekondigd dat het ministerie van 
V& WW zou beoordelen in hoeverre het zinvol en effectief is regulerende 
heffingenn in te stellen voor de categorie 'zakelijk gebruik' om de efficiëntie in 
dezee categorie te verhogen.210 De betreffende passage is helaas verdwenen in de 
uiteindelijkee versie van het Frequentieplan. Ten aanzien van dergelijke heffingen 
geldenn overigens de grenzen die de Verguriningenrichtlijn hieraan oplegt. 
Bovendienn is het zaak voldoende reactiemogelijkheden op de heffingen in te 
bouwen.. Een functionerende secundaire markt met de mogelijkheid van 
splitsingg van rechten optimaliseert het effect van een met een heffing ge-
genereerdee prikkel tot efficiënt gebruik. 

2 0 77 Kamerstukken II1 997/98, 25 533, nr. 5, p. 48. 
2 0 88 Kamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 5, p. 47. 
2 0 99 Kamerstukken // 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 48. 
2 1 00 Nationaal Frequentieplan - concept - februari 1999, p. 22. 
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7.4.66 Toewijzing 

Inn de Telecommunicatiewet is wettelijk vastgelegd dat een frequentieregister 
wordtt bijgehouden.211 Voor inwerkingtreding van de wet werden de individuele 
spectrumtoewijzingenn overigens reeds opgetekend en wel in het Nationaal 
Frequentiee Register.212 Inzage in het nieuwe register wordt onder meer mogelijk 
viaa de RDR-website.213 Het frequentieregister geeft alle met vergunningen 
bezwaardee frequentieruirnten aan, alsmede de duur van deze bezwaring.214 De 
wijzee waarop de bezwaring tot stand komt, namelijk de vergunningverlening 
voorr het gebruik van frequenüeruimte, wordt hieronder behandeld. Het register 
bevatt overigens niet de informatie aan wie de frequentieruirnten zijn toe-
bedeeld215 5 

Dee toegestane methoden van vergunningverlening verschillen per gebruiks-
categorie.. Vergunningen voor vitale overheidstaken en de publieke omroep of 
terr uitvoering van een wettelijk voorschrift worden met voorrang verleend.216 

Buitenn de gevallen waarin vrijstelling wordt verleend (zie artikel 3.4 Tw) of 
waarinn de vergunning bij voorrang wordt verleend (zie artikel 3.3 lid 2 Tw), 
wordenn de benodigde vergunningen verleend met behulp van een van de drie 
genoemdee instrumenten uit lid 4. De volgende toewijzingsmechanismen worden 
genoemd:: volgorde van aanmelding, vergelijkende toets en de veiling. Li dit rijtje 
ontbreektt de loterij. Bovendien is in plaats van de ruimere benaming 
'prijsmechanisme'' gekozen voor 'de veiling'. In hoofdstuk 3 van de studie is 
uiteengezett dat een veiling vooral nut heeft indien kennis omtrent de waarde van 
hett te veilen goed ontbreekt. Het prijsmechanisme in bredere zin opent de 
mogelijkheidd om voor bepaalde frequentiepakketten een vaste prijs te hanteren, 
mochtt voldoende kennis zijn verworven. Voordeel hiervan is dat de veiling-
kostenn - voor alle partijen en in de meest brede zin van het woord - vermeden 
worden. . 

Hett maken van een keuze tussen de genoemde mechanismen - en in het geval 
vann de vergelijkende toets mede de uitvoering daarvan - geschiedt in het geval 

Artikell 3.2 Tw. 

HDTP,, 'Frequentiebeleid in Nederland. Communicerende golven, achtergrond studie 
voorr eigentijds frequentiemanagement', september 1993, p. 3 1 . 

Artikell 3.2 lid 2 Tw bepaalt dat het register voor eenieder kosteloos ter inzage wordt 
gelegdd op een door de minister te bepalen plaats. 
Artikell 3.2 lid 1 Tw. 

KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 79. Deze informatie is eventueel te 
achterhalenn met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703). 
Artikell 3.3 lid 2 Tw. 
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vann commerciële omroep door de minister van V&W "in overeenstemming 
met""  de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (lid 5, 6). De eerste 
verantwoordelijkheidd ligt blijkens de formulering van de artikelleden voor wat 
betreftt de keuze voor het mechanisme bij de minister van V&W en voor wat 
betreftt de uitvoering bij de minister van OCW. Overigens zal in de praktijk de 
ministerraadd over de keuze van de te gebruiken mechanismen oordelen, als 
onderdeell  van het frequentieplan.217 Het Frequentiebesluit bepaalt namelijk dat 
voorr zakelijk gebruik, overig gebruik en voor de commerciële omroep per eenheid 
vanvan freqimtiknamte in het Frequentieplan wordt vastgesteld of "hetzij de 
proceduree van op volgorde van binnenkomst, hetzij de procedure van veiling of 
vergelijkendee toets" wordt toegepast (artikel 2 lid 2 Frequentiebesluit). De keuze 
tussenn veiling en vergelijkende toets wordt pas op een later tijdstip gemaakt.218 

Richtlijnenn voor het maken van een keuze worden gegeven in het Frequentie-
besluit.2199 Het Frequentiebesluit legt voor een deel de aangegeven voorkeuren 
vast.. In het Frequentiebesluit wordt bepaald dat de veiling en vergelijkende toets 
alleenn voor zakelijk gebruik en commerciële omroep kunnen worden ingezet, 
hetgeenn automatisch betekent dat deze mogelijkheden voor overig gebruik niet 
inzetbaarr zijn (artikel 2). Wel dient te worden opgemerkt dat nu voor een 
groteree groep gebruikers het mechanisme van veilen kan worden ingezet dan 
alleenn de in hoofdstuk üa van de WTV bedoelde aangewezen technische 
systemenn voor mobiele communicatie en de commerciële omroep. 

Dee veiling en vergelijkende toets worden niet toegepast indien "redelijkerwijs te 
verwachtenn is dat er met betrekking tot de te verdelen frequentieruirnte geen 
schaarstee zal zijn" (lid 3). Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij afwezigheid 
vann schaarste de verdeling alleen op volgorde kan geschieden. Indien zich wel 
schaarstee voordoet lijken alle drie de mogelijkheden nog toegestaan te zijn. De 
keuzee tussen veiling en vergelijkende toets enerzijds en verdeling op volgorde 
anderzijdss wordt reeds gemaakt bij de vaststelling van het Frequentieplan (zie 
artikell  3.1 Tw).220 De vaststelling of inschatting van mogelijke schaarste 
geschiedtt derhalve eveneens op dit moment. Het is de vraag of dit voldoende 
flexibiliteitt biedt om rekening te houden met de snelle ontwikkelingen op het 
terreinn van de draadloze communicatie. Het is tevens de vraag of en op welke 
wijzee het Frequentieplan kan worden aangepast aan gewijzigde inzichten 
daaromtrent. . 

2 1 77 De minister stelt hierover "Artikel 3.3, lid 5, is dan ook wellicht wat overbodig, maar 
hett is beter om er helder over te zijn." Handelingen II1997/98, p. 4999. 

2 1 88 Nota van Toelichting Frequentiebesluit, p. 11 . 
2 1 99 Artikel 3.3 lid 7, sub b Tw, artikel 2 Frequentiebesluit. 
2 2 00 Zie Nationaal Frequentieplan 1999, p. 15 en tabeldeel. 
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Dee keuze tussen veiling of vergelijkende toets wordt pas later gemaakt, in het 
kaderr van een concrete vergunningverleningsprocedure. Artikel 3 lid 2 
Frequentiebesluitt geeft aan dat alleen voor de vergelijkende toets wordt gekozen 
indienn het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dit 
vordert.. Het woord vordert lijk t een forse beperking op te leveren ten aanzien van 
dee keuzevrijheid in deze (zie de bespreking van het begrip Vordert' in artikel 17 
WTV).. De toelichting op het Besluit is echter veel minder stellig en stringent.221 

Inn de wet wordt expliciet verwezen naar de Vergunningenrichtlijn als in acht te 
nemenn kader voor de te stellen regels terzake de verlening, wijziging en ver-
lengingg (niet intrekking) van vergunningen.222 Ten aanzien van het overgangs-
probleemm bij wijziging van het verdelingsmechanisme wordt kennelijk per geval 
eenn oplossing gezocht. Een wettelijke bepaling die de eenmaal gemaakte keuze 
voorr een bepaalde (deel)markt vastlegt, ontbreekt. 

Nieuww is dat de vergunningen voor het gebruik van frec^enüeruimte bestemd 
voorr publieke omroep niet langer worden verleend aan de Nozema - die een 
voorkeursrechtt bezat ten aanzien van het signaaltransport van de publieke 
omroepenn - maar aan de "instellingen van de publieke omroep".223 Het feit dat 
dee toekenning van de vergunningen geschiedt aan de mformatiedienstverleners 
(dee omroepinstellingen) en niet aan de verzorgers van het informatietransport 
(netwerkbeheerders/omroepzendernetwerken)) creëert een situatie die afwijkt 
vann het gebruikelijke patroon waarbij de vergunning voor frequentiegebruik 
directt wordt verleend ten behoeve van de opbouw van de benodigde infra-
structuur.. Voor zover een exploitant van een omroepzendernetwerk zelfstandig 
inn aanmerking wil komen voor een vergunning moet in dit verband gelet 
wordenn op de voorwaarden voor de aanleg van een (omroepzender)netwerk 
zoalss neergelegd in hoofdstuk 10 Tw. 

Hoofdstukk 3 van de Telecommunicatiewet biedt de basis voor de verdeling -
hoogstwaarschijnlijkk door middel van veiling - van vei^uiningen voor een 
aantall  nieuwe systemen. Het betreft Wireless Local Loop224 (voorzien voor 
beginn 2000), UMTS225 (voorzien voor 2000),226 T-DAB, DVB-T (beide eveneens 

2 2 11 Nota van Toelichtin g Frequentiebesluit , p. 13. 
2 2 22 Artike l 3.3 lid 7 Tw. 
2 2 33 Kamerstukken II1996/97, 25 533, nr. 3, p. 146. 
2 2 44 Het 'Consultatiedocumen t Wireles s Loca l Loop ' van het Ministeri e van Verkeer en 

Waterstaat ,, DGTP, is verschene n op 29 januar i 1999. 
2 2 55 Het 'Consultatiedocumen t UMTS' van het Ministeri e van Verkeer en Waterstaat , 

HDTP,, is verschene n op 16 jul i 1998. 
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voorzienn voor 2000),227 MVDS en daarnaast zoals gezegd de commerciële FM 
radio-omroep. . 

7.4.77 Overgangsproblemen 

VerschilVerschil markaxxtreding 

Bijj  de uitoefening van de bevoegdheden gecreëerd door de Telecommunicatie-
wett kan een belangrijk overgangsprobleem ontstaan, namelijk de ongelijke 
toegangg van verschillende spelers op eenzelfde (deel)markt. Dit probleem 
speeldee reeds bij de veiling van de DCS 1800 vergunningen. De verdeling van 
vergunningenn voor UMTS kan opnieuw de nodige problemen opleveren. Op dit 
momentt is het ministerie van V&W voornemens wederom een veiling in te 
zetten.. Eventueel (door de Europese Commissie) gegrond verklaarde klachten 
vann marktpartijen naar aanleiding van de DCS 1800 veiling kunnen ook voor 
dezee nieuwe veiling de nodige problemen opleveren. 

Tenn aanzien van het verschil in behandeling heeft de Europese Commissie 
volgenss de minister naar aanleiding van de DCS 1800 vergunningverlening 
gesteldd dat bij ruim tijdsverloop er geen reden is een naheffing op te leggen.228 

Vergelekenn bij de situaties in Italië en Spanje (zie paragraaf 6.5), waar compen-
serendee maatregelen als noodzakelijk werden aangemerkt, zou de Commissie als 
factorr van belang hanteren dat er sprake is van meer ontwikkelde markt. Door 
dee concurrentie zou de te betalen prijs bovendien een veel geringer deel van de 
totalee investeringen uitmaken.229 Dit argument lijk t alleen al door de hoogte van 
dee in de Nederlandse veiling betaalde prijzen niet op te gaan. 

OmzEttmgvergmrwign OmzEttmgvergmrwign 
Eenn ander overgangsprobleem is de omzetting van de vergunningen door 
wisselingg van het wettelijk kader. De vergunningen verleend op basis van artikel 
13aa WTV worden gelijkgesteld met vergunningen verleend krachtens artikel 3.3 
Tw.2300 De omzetting van machtigingen verleend op basis van artikel 17 WTV, 

Dee voorgenomen data zijn aangegeven in de nota 'De Digitale Delta, Nederland 
oNLine',, juni 1999, ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties,, Financiën, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 
Verkeerr en Waterstaat. 
KamerstukkenKamerstukken II1999/2000, 24 095, nr. 24. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997-98, 25171, nr. 25, p. 6. Dit sluit in principe aan bij de Ameri-
kaansee ervaringen waarbij geheel is afgezien van compenserende maatregelen. 
Verberne,, Van Eijk & Dommering 1996. 
KamerstukkenKamerstukken 11997/98, 25 171 , nr. 38b, p. 2. 
Artikell 20.2 Tw. 
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toekenningenn aan de voormalig concessionaris krachtens artikel 3 WTV en 
toekenningenn van frequenties behorende bij machtigingen krachtens artikel 21 
WTVV naar Tw-vergunningen is geregeld in artikel 20.3 Tw. In het vierde lid van 
ditt artikel wordt bepaald dat voor al deze vergunningen - uitgezonderd de 13a 
WTV-vergunningenn - een eindige termijn wordt vastgesteld bij AMvB (het 
ontwerpp daarvan gaat eerst naar het parlement, artikel 18.14 Tw). De bedoeling 
iss per uitgegeven frequentie te beoordelen wat een redelijke overgangstermijn 
is.2311 De AMvB's waarbij deze duur wordt vastgelegd zullen per vergunning of 
vergunningengroepp moeten bepalen welke beperking te rechtvaardigen is. 
Rekeningg moet worden gehouden met de te respecteren investeringen en be-
langenn zodat deze opwegen tegen het belang de - oneindige - duur te bekorten. 
Dee betreffende AMvB is het Besluit overgangsrecht Telecommunicatiewet232 

Artikell  20.2 Tw bepaalt dat voor de vergunningen oorspronkelijk verleend op 
basiss van hoofdstuk Ila WTV, delen van de WTV van toepassing blijven. Het 
betreftt de artikelen over de te leveren diensten, de verplichtingen van de 
vergunninghouder,, ingang en duur van de vergunning, de voorschriften en 
beperkingenn en de bepalingen over de overdracht, intrekking en de ongelijke 
startpositiee van de vergunninghouder. Deze artikelen blijven derhalve nog in 
standd voor de resterende looptijd van de betreffende vergunningen, dat wil 
zeggenn tot 25 februari 2013.233 Het verschil in behandeling tussen deze categorie 
enn de overige categorieën roept de vraag op of de reden hiervoor gezocht moet 
wordenn in de grote economische belangen die met de eerste categorie 
vergunningenn zijn gemoeid, de betaling van een veilingprijs voor enkele 
vergunningenn uit de categorie en wellicht tevens in de daaruit voortvloeiende 
groteree aanspraak op rechtszekerheid. 

Beëindigingg van vergunningen in het kader van toekomstige herverkaveling van 
hett spectrum, bijvoorbeeld op basis van het zero-base onderzoek, zal ook met 
dee nodige waarborgen moeten worden omgeven, zoals reeds vermeld in hoofd-
stukk 4. In de Wet Liberalisering Mediawetgeving werd de beëindiging van 
machtigingenn geregeld met de expliciete toevoeging "zonder recht op 
schadeloosstelling".2344 Deze regeling is echter tezamen met de WTV verloren 
gegaan. . 

2 3 11 Kamerstukken II1996/97, 25 533, A, p. 22. 
2 3 22 Stb. 1998, 633. 
2 3 33 De vergunningverlening is gepubliceerd in Stcrt. 1998, 45, p. 20-22. 
2 3 44 Artikel 16a lid 4 WTV zoals gewijzigd door Wijziging van bepalingen van de Mediawet, 

dee Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 
inn verband met de liberalisering van de mediawetgeving, Stb. 1997, 336. 
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Uiterlijkk zes maanden na inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet diende 
dee Nozema de frequentieruirnte, toegewezen op basis van artikel 2 ROZ, in te 
leverenn bij de minister (artikel 20.14). Deze bepaling ziet erop dat de 
frequentierechtenn worden herverdeeld over de publieke omroepen. De 
omroepenn dienen nu zelf een frequentiegebruiksrecht te bezitten.235 De Radio-
Qmroep-Zender-Wett (ROZ) uit 1935 blijft , zij het in gewijzigde vorm van 
toepassingg op de publieke omroep. Artikel 19.9 van de Telecommunicatiewet 
wijzigtt de ROZ in die zin dat (onder meer) het voorkeursrecht van artikel 2 uit 
dee wet wordt gehaald Het omroepzendernetwerk van de Nozema - of een con-
currentt - kan ingevolge artikel 8.3 Tw worden aangewezen om de programma's 
uitt te zenden die ter uitzending worden aangeboden door de publieke landelijke, 
regionalee en lokale omroep en de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. 

Bijj  verzelfstandiging van de Nozema zal de ROZ worden ingetrokken dan wel 
gewijzigd.2366 Afhankelijk van het aandelenpakket dat de overheid aanhoudt - in 
principee wordt het pakket geheel afgestoten -, heeft de overheid dan (deels) de 
handenn afgetrokken van de omroepdistributie. De minister heeft aangegeven de 
distributiee niet langer als een overheidstaak te beschouwen.237 

Vergurmingce&ningVergurmingce&ning tijdens overgang 
Tenn slotte wordt nog opgemerkt dat voor de vergunningverlening de Tele-
communicatiewett eveneens heeft voorzien in een overgangsfase. Dit om tijd te 
creërenn voor de uitwerking van de uitvoeringsregelingen en -plannen. Artikel 
20.99 Tw bepaalt dat het eerste frequentieplan 6 maanden na inwerkingtreding 
vann de wet diende te verschijnen. Tot die tijd werden de vergunningen verleend 
opp basis van volgorde van aanmelding. Een uitzondering kon in deze maanden 
echterr worden gemaakt indien de minister van mening was dat de te verlenen 
vergunningenn tot een categorie behoorden waarvoor in de toekomst een veiling 
off  een vergelijkende toets zouden worden gebruikt in welk geval deze 
mechanismenn reeds ingezet konden worden (artikel 20.9 lid 3). Het frequentie-
registerr diende eveneens na zes maanden beschikbaar te zijn (20.10 Tw). 

Dee Memorie van Toelichting spreekt van 'instellingen van de publieke omroep'. 
KamerstukkenKamerstukken I11997/98, 25 533, nr. 3, p. 146. 
Brieff minister over de voortgang rond de privatisering van Nozema N.V. 27 januari 
1998.. Kamerstukken I11997/98, 23 968, nr. 4 1 , p. 2. 
KamerstukkenKamerstukken II 1997/98, 23 968, nr. 4 1 , p. 1. 
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7.55 Samenvattin g en conclusie s 

Wass aanvankelijk niet duidelijk in de wet neergelegd op welke wijze een recht op 
spectrumgebruikk kon worden verkregen, een grote verdienste van de nieuwe 
wetgevingg is dat op dit punt helderheid wordt geschapen. 

Aanvankelijkk werden machtigingen voor zenderexploitatie uitgegeven, recente-
lij kk nog een combinatie van gebruiksrechten en vergunningen, en nu ver-
gunningenn voor spectrumgebruik. Verliep de wijze van verlening oorspronkelijk 
opp basis van volgorde van aanvraag en kwalitatieve selectie, nu behoort een 
veilingg eveneens tot de mogelijkheden en wel voor de gehele categorie zakelijk 
gebruikk en voor commerciële omroep. 

Dee mogelijkheden tot introductie van marktelementen in het door de overheid 
voorgestanee systeem zijn daarmee verbreed. De prijsprikkels gelden overigens 
alleenn de verdeling van spectrum over individuele gebruikers. Ten aanzien van 
dee allocatie ontbreekt een wettelijke basis voor de introductie van een dergelijk 
mechanisme.. Ook daarnaast heeft de allocatie overigens weinig aandacht 
gekregenn op wettelijk niveau. De mogelijkheid heffingen in te stellen ter 
stimuleringg van de efficiëntie van gebruik, dus een vergoeding los van de veiling 
alss selectiemechanisme, ontbreekt eveneens. 

Dee mededinging op de markt staat onder toezicht van de NMa, die voorafgaand 
aann overdracht, intrekking en weigering van vergunningen advies kan 
uitbrengen,, en de OPTA die het marktgedrag van de partijen op de 
telecomnaunicatiemarktt beoordeelt. De vaststelling van het aantal vergunningen 
perr spectrumdeel - van grote invloed op de mededinging op de secundaire 
marktt - ontbeert een wettelijk kader of richtsnoer en is daarmee een dis-
cretionairee bevoegdheid van de minister. 

Bijj  de toewijzing kan voor een relatief groot deel van het spectrum het 
veilinginstrumentt worden ingezet. Voor het maken van de keuze voor het 
gewenstee instrument is echter in de wet geen richtsnoer neergelegd. Het 
vraagstukk van gelijke behandeling bij toetreding is evenmin opgelost. Het 
ontbrekenn van een goed doordacht overgangsbeleid heeft de overheid bij de 
DCSS 1800 veiling reeds de nodige problemen opgeleverd. 

Tenn slotte wordt opgemerkt dat niet op alle punten duidelijkheid bestaat over de 
overgangsregelingg van machtigingen en vergunningen verleend onder de WTV 
enn de daaraan verbonden rechten en plichten. De overgang van rechten met 
onbepaaldee duur naar vergunningen met een eindig karakter zal bijvoorbeeld de 

261 1 



Verdelingg van het spectrum 

nodigee vragen oproepen. Een regeling van eventuele schadeloosstelling, dan wel 
exoneratiee daarvan, of bijvoorbeeld een recht op verlenging, voorvloeiend uit 
eenn gerechtvaardigde verwachting daarop, ontbreekt. 
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