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8.. Spectrumverdeling 

8.11 Inleiding 

Inn dit afsluitende hoofdstuk wondt allereerst op hoofdlijnen een overzicht ge-
gevenn van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken besproken is. Vervolgens 
wordtt een schets gegeven van de implicaties van het besprokene ingedeeld naar 
verdeelmoment.. Ten slotte worden in een afsluitende paragraaf de hoofdpunten 
gerecapituleerd. . 

8.22 Overzicht onderzoek 

Hett eerste deel van de studie geeft een inleiding tot het onderwerp evenals een 
uiteenzettingg van de doelstellingen en de opzet van de studie. 

Inn het tweede deel van de studie worden de technische aspecten van het 
spectrumm besproken. Daaruit blijkt dat het spectrum opgedeeld kan worden in 
spectrumdeelgebieden.. De eigenschappen van de frequenties, die variëren met 
dee golflengte, passen meer of minder goed bij de door de radiodiensten vereiste 
specificaties.. Bovendien blijkt dat met de tijd de technieken om van de 
frequentiess gebruik te maken een zodanige ontwikkeling hebben doorgemaakt 
datt de gegenereerde transmissiecapaciteit voor bepaalde frequentiegebieden 
sterkk is toegenomen. 

Dee bespreking van de economische aspecten belicht de verdeling van het 
spectrumm op de spectrum(deel)markten. Het ingrijpen van de overheid in de 
marktwerkingg en (een reconstructie van) de argumenten daarvoor geven een 
beeldd van de inrichting van het spectrumbeleid. Uitgaande van de doelstellingen 
enn rekening houdend met de overgang in beleid van een meer op de markt 
vertrouwendee overheid, worden enerzijds de instrumenten besproken voor de 
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uitgiftee van spectrumrechten door de overheid en anderzijds de herverdeling 
vann deze rechten op de secundaire markt. Daarbij is het uitgangspunt de 
marktwerking,, zij het dat onder bepaalde omstandigheden de kwalitatieve 
selectiee te prefereren is. 

Inn het laatste hoofdstuk van het tweede deel wordt de ontwikkeling van de 
overheidsbemoeieniss met het spectrum vanuit een feitelijke en juridische 
achtergrondd weergegeven. Uit de beschrijving van de ontwikkeling van het 
spectrumgebruikk blijkt dat de overheid snel vat heeft gekregen op de regulering 
vann het gebruik. Dit gebeurde vanuit de overweging dat ingrijpen nodig was om 
hett gebruik ordelijk te laten verlopen. Het besef dat het spectrum bovendien een 
strategischh en communicatief waardevolle hulpbron was, heeft ertoe geleid dat 
dee nationale overheden ieder voor zich de zeggenschap over het 'nationale' 
spectrumm naar zich toe hebben getrokken. De resulterende regulering geschiedt 
doorr de uitgifte van vergunningen. De bespreking van de ratio hierachter en van 
dee aard van deze vergunningen wordt gevolgd door een bespreking van de 
huidigee overgang in beleid. De belangrijkste problemen hierbij zijn het 
respecterenn van reeds vergeven rechten en de (mededingings)problemen die de 
openingg van de markt en de verandering van beleidsinstrumenten met zich 
meebrengen. . 

Hett derde deel van de studie richt zich op het juridisch kader zoals van 
toepassingg op de spectrumverdeling. Het eerste hoofdstuk daarvan behandelt 
hett mondiale kader. De historische invloed van de International Tele-
communicationss Union is voornamelijk merkbaar op het gebied van de 
spectrurnallocatie.. Naast het bieden van een kader voor het maken van 
allocatieafspraken,, registreert de ITU de op nationaal niveau verleende 
gebruiksrechten.. De meer recente uitbreiding van het werkterrein van de WTO 
tott telecommunicatiediensten heeft mogelijkerwijs meer implicaties voor de 
inrichtingg van het nationale spectrumbeleid Er gelden vereisten ten aanzien van 
dee verdeling van het spectrum (objectief, tijdig, transparant en non-
discriminatoir)) en ten aanzien van de kwalificatiecriteria en -procedures, 
technischee standaarden en vergunningsvereisten voor door de afspraken gedekte 
telecommunicatiediensten.. De implicaties van het nationale spectrumbeleid 
kunnenn zonodig in klachtenprocedures aan de orde worden gesteld 

Vervolgenss wordt de aandacht gericht op de Europese Unie. Het beleid vanuit 
dezee hoek, zowel ten aanzien van de telecommunicatie als ten aanzien van het 
spectrum,, is een grote stimulans geweest voor de beleidsveranderingen die zich 
hett afgelopen decennium hebben voorgedaan. De markten voor draadloze 
dienstenn zijn geliberaliseerd en het uitgeven van vergunningen is aan banden 
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gelegd.. Voor radiodiensten is het vragen van een vergunning nog mogelijk 
evenalss het vragen van een vergoeding hiervoor, zij het onderworpen aan 
specifiekee waarborgen. Daarnaast is het Europees beleid een belangrijke factor 
voorr de nationale beleidsruimte bij de regulering van de mededingingsrechtelijke 
problemenn bij de opening van de telecommunicatiemarkten en de overgang 
tussenn toegangsmechanismen. 

Tenn slotte wordt het Nederlandse beleid besproken. De overgang naar een meer 
opp de markt gericht beleid heeft langzaam vorm gekregen in reactie op de 
ontwikkelingenn in de praktijk. In Nederland is in 1989 het staatsbedrijf, de PTT, 
losgemaaktt van de overheid Daarmee ontstond de noodzaak - mede opgelegd 
doorr Europese richtlijnen - tot ontrafeling van de beleidstaken (neer te leggen 
bijj  de overheid) en de uitvoerende taken (neer te leggen bij de nieuwe 
telecommunicatiemonopolist).. Met de komst van nieuwe spelers op de markt 
werdd duidelijk dat er bovendien een beleid noodzakelijk was om de nieuwe 
marktordee in goede banen te leiden, te beginnen bij de regulering van de 
toegangg van de nieuwe spelers tot de markt. 

Dee verdeling van de benodigde spectrurngebruiksrechten werd een des te 
belangrijkerr stap toen de financiële waarde van het spectrum een in het oog 
springendee factor begon te worden. In 1998 is het veilinginstrument in 
Nederlandd voor het eerst beproefd. Deze omslag in denken is van belang voor 
dee verdere ontwikkeling van het spectrumbeleid. Hieronder wordtt een overzicht 
gegevenn van de relevante verdeelmomenten in het spectrumbeleid en de 
doelstellingenn en instrumenten daarbij. Het overzicht bevat een recapitulatie van 
dee huidige toestand en geeft mogelijk aanknopingspunten voor wijziging daarin. 

8.33 Verdeling van spectrum 

Inn deze paragraaf wordt gepoogd een kort overzicht te geven van de complexe 
relatiess binnen het spectrumbeleid zoals zij mede door de historisch gegroeide 
inrichtingg vorm hebben gekregen. In Figuur 8.1 wordt een overzicht gegeven 
vann de verdeelmomenten, de bijbehorende doelstellingen en instrumenten, en 
hunn onderlinge verbondenheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 
verdeelmomenten,, de primaire verdeling (van de overheid naar de marktpartijen) 
enn de secundaire verdeling (de eventuele (herverdeling op de secundaire 
markt).11 De in te zetten instrumenten zijn het gebruikte verdelingsmechanisme 
(voorr allocatie en toewijzing) en de vergunningsvoorwaarden (en uiteraard het 

Ziee ook pagina 59 e.v. 

267 7 



Verdelingg van het spectrum 

mededingingsrechtelijkee toezicht op de secundaire markt). Wat betreft hun 
onderlingee samenhang kan worden opgemerkt dat de keuze van het 
verdelingsmechanismee op het primaire niveau wordt beïnvloed door het beleid 
tenn aanzien van het secundaire niveau en omgekeerd. De voorwaarden van de 
spectrumgebruiksrechtenn - beïnvloed door de keuze van het verdelings-
instrumentt op primaire niveau - bepalen vervolgens grotendeels de uitwerking 
vann de mogelijkheden op de secundaire markt. 
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Figuurr 8.1 Spectrumbeleid 

Alss algemeen punt wordt opgemerkt dat bij de uitgifte van gebruiksrechten de 
marktmachtt van de overheid een verstorende werking kan hebben. De overheid 
iss te beschouwen als een van de actoren op het maatschappelijke speelveld, met 
eigenn doelstellingen die niet per se overeenkomen met het altruïstische streven 
naarr een welvaartsoptimum. Dit moet in het hoofd worden gehouden bij de 
constateringg dat de overheid, naast spectrumgebruiker, monopolistisch aan-
biederr is op de primaire spectrummarkt. De oplossing ter voorkoming van 
misbruikk van marktmacht ligt deels in het scheiden van de rol van gebruikers en 
regelgever.. Het op afstand plaatsen van de spectrumverdeling van de overheid 
terr voorkoming van politieke willekeur kan vorm krijgen door bijvoorbeeld het 
creërenn van een van de overheid onafhankelijk verdelingsorgaan of door de 
besluitvormingg transparanter te maken op basis van marktwensen of andere 
hardee criteria, ook reeds op het niveau van allocatie. 
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8.3.11 Primaire verdeling - allocatie 

Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling 
Dee allocatie veiioopt in de praktijk, op zowel internationaal als nationaal niveau, 
doorr middel van een politiek besluitvormingsproces, dat nog het meeste lijk t op 
eenn vergelijkende toets. Men bepaalt aan de hand van nauwelijks nader om-
schrevenn criteria hoeveel spectrum voor de verschillende diensten nodig is. De 
selectiee van dienstcategorieën die voor toedeling in aanmerking komen verloopt 
viaa eenzelfde onduidelijk proces. Het verloopt enerzijds via een historisch 
bepaaldd first come, first served mechanisme, anderzijds via een vergelijkende 
toetss voor zover op een moment in tijd zich concurrentie tussen diensten 
voordoet.. Het first come, first served mechanisme heeft echter geen enkele 
rantsoenerendee werking. De historisch gegroeide indeling weerspiegelt het 
voorgaande,, zowel qua plaatsing (willekeur) als qua omvang van de toegekende 
spectrumdelenn (rantsoeneringsgebrek). 

Vreemdd genoeg heeft het allocatieproces in de Nederlandse wetgeving weinig 
aandachtt gekregen. Dit terwijl het toch de eerste stap is in het spectrum-
verdelingsprocess die het aanbod en daarmee de schaarste bepaalt. Vanuit de 
WTOO geldt voor de spectrumverdeling (any procedures for the allocation and use) en 
duss ook voor het allocatieproces, dat dit op objectieve, tijdige, transparante en 
non-dïscriminatoiree wijze tot uitvoering moet worden gebracht. Het is de vraag 
off  het Nederlandse allocatieproces hieraan voldoet. De uitkomsten van dit 
process - waarbij op nationaal niveau de afspraken van het ITU-kader nader 
wordenn ingevuld - zijn voor Nederland terug te vinden in het Frequentieband 
Overzichtt (FBO) en het Nationaal Frequentieplan (NFP). 

Prijsstellingg bij de allocatie is tot nu toe nog niet in praktijk gebracht. Een 
wettelijkk kader daarvoor ontbreekt. Indien de marktwerking ook voor de 
allocatiee wordt ingezet bestaan er meerdere mogelijkheden. Een eerste optie is 
dee allocatiegrenzen geheel door de markt te laten bepalen. In dat geval vervalt 
hett bestaansrecht van de allocatie als afzonderlijke verdelingsstap. Degene die 
eenn spectrumgebruiksrecht koopt, bepaalt dan immers geheel eenzijdig voor 
welkee toepassing dit recht wordt ingezet. 

Hett lijk t echter niet wenselijk eenzijdig af te wijken van de internationale 
afsprakenn omtrent standaardisatie en interoperabiliteit (onder andere vanwege 
dee positieve effecten van deze afspraken op investeringen en technologische 
ontwikkelingen).. Deze grenzen zullen derhalve als gegeven moeten worden 
beschouwd,, zij het dat gerichte actie tot verschuiving of vervanging van 
bijvoorbeeldd verouderde diensten op het internationale vlak de aandacht 
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verdient.. Met betrekking tot de werking van de ITU is reeds opgemerkt dat een 
verantwoordingg van het (gewenste) beslag op spectrum door de Lidstaten op 
basiss van aantoonbare marktbehoefte een mogelijkheid is om ook op dat vlak 
meerr aansturing vanuit de markt te verkrijgen. Belangrijk aandachtspunt daarbij 
iss dat niet voorbij wordt gegaan aan de gedane investeringen van gebruikers. Het 
creërenn van onzekerheid omtrent de waardevastheid van (technologische) in-
vesteringenn in een bepaald spectrumdeel kan de investeringsbereidheidd schaden. 

Dee aanpassing van de allocatiegrenzen kan daarnaast worden aangestuurd door 
gebruikerss de mogelijkheid te bieden een bestemmingswijziging aan te vragen. 
Dit,, gekoppeld aan de mogelijkheid het recht te verhandelen in elk van de 
mogelijkee betrokken deelmarkten, levert een basis voor een dynamische aan-
passingg van de allocatie aan nieuwe marktwensen. De verschillende deelmarkten 
wordenn communicerende vaten. 

Ouer^pigprcblematiek Ouer^pigprcblematiek 
Eenn algemeen probleem bij herallocatie en het vrij maken van spectmmgebieden 
voorr nieuwe diensten is dat men in conflict kan komen met gevestigde rechten. 
Inn het geval nieuwe (internationale) allocatieafspraken hiertoe verplichtingen 
hebbenn geschapen, kan herallocatie immers beëindiging of wijziging van rechten 
betekenen.. Deze zogenaamde r^airrmig problematiek zal in de toekomst door de 
tee verwachten snellere en bredere ontwikkeling van nieuwe diensten de nodige 
aandachtt moeten krijgen. Het Groenboek Spectrumbeleid zal hierover de 
discussiee kunnen aanzwengelen. 

Err zijn enkele opties om het herallocatieproces in goede banen te leiden. De 
eerstee is om de allocatieafspraken zo in te richten dat het mogelijk is de duur van 
dee verleende rechten 'uit te zitten' (indien de herallocatie echter een inter-
nationalee verplichting is, zal deze mogelijkheid niet altijd aanwezig zijn). De 
tweedee optie is afkoop van de rechten door de overheid Voor deze optie is 
echterr een reële inschatting van de marktwaarde van het spectrumrecht door de 
overheidd nodig. Het is de vraag in hoeverre de overheid daartoe in staat is 
(zonderr de specifieke kennis van de marktpartijen) dan wel daarin gelden moet 
steken.. Een derde optie is afkoop van gevestigde rechten door de nieuwe 
'bezetters'' van specifieke spectrumdelen.2 Uitgifte van rechten onder de nieuwe 
allocatieafspraken,, terwijl deze frequenties nog niet zijn 'ontruimd', maakt de 
herverdelingg van de frequenties een aangelegenheid tussen marktpartijen. 

Inn de Verenigde Staten is deze methode gehanteerd bij de PCS veilingen. Verberne 
e.a.. 1996, p. 244. 
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Gegevenn afdoende toezicht op het eventuele misbruik van machtsposities wordt 
hiermeee een praktische oplossing gegeven. 

8.3.22 Primaire verdeling - toewijzing en verdeelmechanismen 

Beleidsontwtkkeltrtg Beleidsontwtkkeltrtg 
Dee te maken beslissingen bij de toewijzing betreffen allereerst de keuze van het 
verdelingsinstrument.. In de Telecommunicatiewet is nu vastgelegd dat voor een 
groott aantal gebruikers (grofweg alle gebruikers behalve de uitvoerders van 
specifiekee overheidstaken) bij het ontbreken van schaarste de vergunningen 
wordenn verleend op basis van volgorde van aanvraag. Deze keuze is niet zo 
vanzelfsprekend.. Indien zich later wel krapte voordoet en er moet worden 
overgegaann op een meer rantsoenerend verdelingsmechanisme kunnen zich 
problemenn voordoen voor wat betreft ongelijkheid van behandeling. In 
bepaaldee gevallen is het desalniettemin gewenst geacht de vraag niet af te 
remmenn door prijsvorming. Voor de categorie overig gebruik (waaronder 
amateurss en wetenschap) is verdeling op volgorde van aanvraag juridisch gezien 
dee enige optie. 

Bijj  krapte is voor commerciële omroep en zakelijk gebruik de keuze tussen 
kwalitatievee selectie en veiling. Bij de keuze tussen deze twee instrumenten is 
allereerstt een inventarisatie van de doelstellingen van belang. Zijn deze te 
behalenn door specificatie in de vergunningsvoorwaarden dan lijk t het 
beduidendee efficiëntievoordeel van de veiling de doorslag te moeten geven. 
Zodraa de identiteit van overwegend belang is in verband met de gewenste 
(vooraff  oncontroleerbare) kwaliteit van de dienstverlening en een veiling te 
ondoorzichtigg wordt bij incorporatie van kwalitatieve doelstellingen, lijk t de 
kwalitatievee selectie het aangewezen instrument. Daarbij geldt vanuit het 
Europesee kader - voor de verdeling van in aantal beperkte vergunningen - dat 
ditt dient te geschieden op basis van selectiecriteria die objectief, gedetailleerd, 
transparant,, proportioneel en niet<üscriminerend zijn. 

Dee prijsvorming bij de toewijzing vindt vooralsnog plaats door middel van 
veilingen.. Zodra echter voldoende inzicht is verkregen in de waarde van 
spectrumrechtenn op een bepaalde deelmarkt - van belang is dat deze met de tijd 
veranderendee waarde zichtbaar kan worden en blijven op een functionerende 
secundairee markt - is het niet ondenkbaar daar eenzijdig (vanuit de overheid) 
eenn prijs voor vast te stellen. Deze mogelijkheid is echter niet in de wet 
opgenomen.. Ook indien de selectie van de gebruikers niet door middel van 
veilingg maar door kwalitatieve selectie geschiedt blijf t het denkbaar vanwege de 
gebruiksefficiëntiee de marktpartijen te onderwerpen aan een gebruiksheffing. De 

271 1 



Verdelingg van het spectrum 

passagee uit het concept Frequentieplan waarin een onderzoek naar dergelijke 
heffingenn werd aangekondigd is helaas uit het definitieve plan verwijderd. Op 
Europeess niveau is het vragen van heffingen in verband met beoogd optimaal 
gebruikk van de hulpbron toegestaan, zij het dat daarvoor het vereiste geldt dat 
rekeningg moet worden gehouden met de noodzaak van de bevordering van de 
innovatiee en de mededinging. 

Voorr vitale overheidstaken geldt dat het spectrum vooralsnog buiten de 
genoemdee verdelingsprocessen wordt gehouden. Indien de markt met de tijd 
meerr overwicht krijgt in het spectrumbeleid, komt onder andere het vraagstuk 
aann de orde of ook de overheid het benodigde spectrum op de markt moet 
inkopen.. Het argument dat de hieruit voorvloeiende betalingen tussen 
overheidsonderdelenn een vestzak-broekzak situatie opleveren, snijdt mijns 
inzienss geen hout. Van belang is dat het spectrum gebruikende overheids-
onderdeell  zich bewust wordt van de waarde van het gebruiksrecht. Dit kan een 
stimulanss opleveren om te bezien of de benodigde transmissiecapaciteit en 
radiodienstenn van andere partijen kunnen worden ingekocht in plaats van 
eigenhandigee productie hiervan. 

Ouergingpivblematiek Ouergingpivblematiek 
Dee discussie over de inzet van de veiling als mogelijk verdeelmechanisme voor 
spectrumrechtenn lijk t in zoverre beslist dat het als instrument zijn intrede in het 
beleidd heeft gedaan. Bij de inzet van dit nieuwe mechanisme is nog een 
belangrijkk probleem hoe om te gaan met de overgangsvraagstukken. Daarbij 
geldtt zowel de ongelijke behandeling op eenzelfde markt als die over Ver-
schillende'' markten heen. In het licht van de convergentie van technieken en 
dienstenn wordt gelijke behandeling bij toegang tot de verschillende deelmarkten 
vann belang voor zover de betreffende diensten met elkaar in concurrentie 
kunnenn treden. Anticiperend ageren op de toenemende convergentie tussen de 
verschillendee omroep- en telecommunicatiediensten is dan ook gewenst. 

Watt betreft de behandeling van spelers op dezelfde deelmarkt lijk t voortzetting 
vann de verdeling volgens het oorspronkelijk gekozen toetredingsmechanisme 
eenn eenvoudige oplossing. Voorzover dit de vernieuwing van het spectrum-
beleidd onevenredig in de weg staat zal hierop echter uitzondering mogelijk 
moetenn zijn. Bovendien speelt het probleem hoe het begrip 'dezelfde markt' 
afgebakendd moet worden. De Vergunningenrichtlijn staat ongelijke behandeling 
toee op grond van een objectieve reden. Ten aanzien van de hieruit resulterende 
ongelijkee toetreding speelt de vraag of dit verschil gecompenseerd moet worden. 
Hett Europese beleid in deze bepleit niet per definitie gelijke behandeling. Met 
hett oog op historische machtsposities op de markt is in bepaalde gevallen tot 
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compensatiee besloten om deze machtsposities niet nog verder te laten 
uitbreiden.. Het recht op gelijkheid van behandeling is kennelijk deels afhankelijk 
vann de (on) gelijkheid van de concurrentieposities. 

8.3.33 Primaire verdeling - toewijzing en gebruiksrechtenspecificatie 

Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling 
Zowell  de juridische formulering als de omvang en het aantal van de gebruiks-
rechtenn zijn van belang voor de verdeling van de rechten op de markt. De 
uitgegevenn rechten kunnen in internationaal verband bij de ITU geregistreerd 
worden,, waarop internationale bescherming tegen interferentie kan worden 
verkregen.. In Nederland geldt daarnaast een algeheel interferentieverbod. 
Overigenss is ten aanzien van zowel de juridische formulering als de bepaling van 
omvangg en aantal van de te vergeven gebruiksrechten een wettelijk kader 
grotendeelss afwezig. De regulering geschiedt door middel van lagere regelgeving. 

Tenn aanzien van de formulering zijn verschillende karakteristieken aan te wijzen 
vann de spectrumgebruiksrechten. Aan het gebruiksrecht is vaak het type dienst 
gekoppeld.. Dit kan een breed gedefinieerde dienstklasse zijn, zoals overeen-
gekomenn binnen de ITU, of een specifiekere aanduiding, al dan niet gekoppeld 
aann de specificatie van het te gebruiken type techniek. Met deze constructie 
wordtt de interoperabiliteit en standaardisatie van diensten bevorderd, met een 
positieff  effect op de investeringsbereidheid van marktpartijen. Vanuit de 
Europesee Unie zijn enkele technieken voor mobiele communicatiediensten 
(waaronderr GSM) gestandaardiseerd en vervolgens aan de Lidstaten opgelegd. 
Hett systeem is in zoverre veranderd dat de binnen de CEPT/ETSI 
overeengekomenn spectrumstandaarden en bijbehorende allocaties niet langer 
(direct)) door een richtlijn worden afgedwongen. 

Omm de inflexibiliteit die aan dit systeem inherent is te mitigeren, is het de moeite 
waardd een wijziging of verbreding van de bovengenoemde specificaties op 
aanvraagg van de gebruikers mogelijk te maken (zoals hierboven reeds geopperd 
bijj  de bespreking van de allocatie). Er worden echter ook concessieachtige 
vergunningenn uitgegeven waarmee de vervulling van een specifieke overheids-
taakk wordt beoogd. Ten aanzien van deze vergunningen is er meer voor te 
zeggenn de initiatie van wijziging van de te leveren dienst van de zijde van de 
overheidd te laten komen. Door de overheid geïhstigeerde wijziging van rechten 
tijdenss de loopduur zal overigens tot een minimum beperkt dienen te blijven in 
verbandd met de rechtszekerheid van de gebruikers. 
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Eenn ander aandachtspunt is de duur van het recht. In Nederland bepaalt de 
Telecommunicatiewett dat alle spectrumrechten een eindige duur krijgen. De 
machtsverhoudingenn tussen overheid en markt moeten daarin een evenwicht 
vinden.. Bij verlenging en herverdeling van de rechten kunnen deze een 
belangrijkee rol spelen. Investeringsprikkels vloeien voort uit een langere duur 
vann het recht, evenals uit verlengingsverwachtingen. Bij kortere duur wordt de 
investeerderr voor het blok gezet als er geen mogelijkheid is compensatie voor 
gedanee investeringen te verkrijgen. Bij langere duur wordt de overheid verlamd 
indienn centrale herverdeling gewenst is. Het is zoeken naar een juiste mix tussen 
flexibiliteitt - hetgeen bijvoorbeeld een belemmering van de innovatie kan 
opleverenn - en zekerheid. Idealiter sluit de regeling voor de verlenging aan op de 
regelingg van de vergunningsduur. De (vooralsnog onbeantwoorde) vragen die 
daarbijj  spelen zijn onder welke omstandigheden gerekend kan worden op 
verlengingg of dat opnieuw selectie plaatsvindt, of deze selectie vervolgens een 
marginalee toetsing is van de zittende gebruikers of een geheel nieuwe 
selectierondee voor allerlei gegadigden, en of daarbij consequent hetzelfde 
verdelingsmechanismee wordt ingezet. 

Dee aantalsbepaling en de mogelijkheid van (gedeeltelijke) overdracht worden 
besprokenn in de volgende paragraaf vanwege de directe invloed op de 
mededingingg op de secundaire markt. 

Oi&gtngppmbbTiaaek Oi&gtngppmbbTiaaek 
Bijj  de juridische formulering van de gebruiksrechten is van belang dat aandacht 
wordtt besteed aan de veranderde omgeving met betrekking tot het spectrum-
gebruik,, liefst op wettelijk niveau. Niet alleen zijn er meer spelers op de markt, 
tevenss zijn de concurrentiemogelijkheden qua diensten sterk uitgebreid en 
hebbenn de gebruiksrechten hierdoor - en daarnaast door het nieuwe uitgifte-
beleidd waarbij gebruik wordt gemaakt van veilingen - een zeer zichtbare 
financiëlee marktwaarde verkregen. De formulering van de rechten dient hierin 
meee te groeien en explicieter de verhoudingen tussen overheid en gebruikers 
vastt te leggen. Mede omdat de inzet hoger is geworden, zal namelijk de strijd om 
dee precieze afbakening van deze rechten feller worden. Het risico van financiële 
compensatiee bij niet-verlenging, beëindiging en refarming speelt hierbij een rol. 

Dee omstandigheden veranderen en daarmee ook de gewenste invulling van de 
rechten.. Hoe flexibeler de formulering van de gebruiksrechten en dus hoe vrijer 
dee secundaire markt wordt gelaten, des te meer het overheidsingrijpen van ex 
antee naar ex post toezicht verschuift. Bij vergroting van de flexibiliteit op de 
secundairee markt, wordt de controlemogelijkheid van de overheid ten aanzien 
vann de spectrummarkt geconcentreerd op de toegang tot de secundaire markt. 
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Daarnaastt neemt het belang van het mededingingsrechtelijk toezicht toe. Terwijl 
dezee laatste taak bij de OPTA (en de NMa) berust, ligt de controle op de 
markttoegangg bij de minister. Mede gezien de problemen die de machtspositie 
vann de overheid - zelf spectrumgebruiker - kan opleveren bij de initiële uitgifte 
vann gebruiksrechten is het de vraag of deze taak - de regulering vann de toegang 
tott de secundaire markt en dus de uitgifte van vergunningen - niet ook bij de 
OPTAA moet berusten. 

8.3.44 Secundaire marktverdeling 

Nadatt spectrumrechten zijn toegedeeld, is op zijn best een eenmalige efficiënte 
verdelingg bewerkstelligd. Het belang van tijdige aanpassing en bijstelling van 
dezee verdeling zal uit het voorgaande reeds duidelijk zijn geworden. In de 
praktijkk zal deze herverdeling voor een deel op de secundaire markt vorm 
moetenn krijgen. Gebrek aan informatie en de rechtszekerheid staan in de weg 
aann een voortdurende centrale herschikking van rechten. 

Eenn verhandeling van rechten op de secundaire markt kan in principe leiden tot 
eenn voortdurende aanpassing van de markt aan de veranderde omstandigheden. 
Daarbijj  zijn echter wel enkele aandachtspunten te signaleren die nauw verweven 
zijnn met de wijze van toewijzing en de vergunningsvoorwaarden. 

Dee gebruiksrechten zijn het instrument om de beoogde resultaten van de initiële 
verdelingg vast te houden. De specificatie van dienst en/of techniek en eventueel 
dee specifieke kwalificaties waaraan de dienstaanbieder moet voldoen, kunnen 
belenimeringenn voor de verhandelbaarheid opleveren. Daarnaast is het echter 
vann belang dat indien een prikkel tot efficiënt gebruik is gegeven, er mogelijk-
hedenn zijn op deze prikkel te reageren. Het is dus zaak de transactiekosten 
(voorvloeiendd uit belemmeringen op de verhandelbaarheid}  tot een minimum te 
beperkenn en daarnaast de mogelijkheden tot herverdeling te optimaliseren 
(verhandelbaarheidd en splitsing). Flexibiliteit en lage transactiekosten zijn 
belangrijkee voorwaarden om het beleid sluitend te maken. In Nederland geldt 
eenn toestemmingsvereiste voor overdracht en ontbreekt een wettelijke 
mogelijkheidd tot splitsing (naar gebied, tijd of frequenüeruirnte) van het 
verleendee gebruiksrecht. Hierdoor worden de herverdelingsmogelijkheden op de 
secundairee markt beperkt. 

Dee bepaling van omvang en aantal van de gebruiksrechten is van belang voor de 
concurrentiesituatiee op de secundaire markt. De allocatie is een eerste stap voor 
dee bepaling van de te vergeven ruimte. Vervolgens is de aantalsbepaling aan de 
orde.. De Verpinningenrichtlijn geeft daarvoor enkele specifieke waarborgen, 

275 5 



Verdelingg van het spectrum 

waaronderr het vereiste dat voldoende aandacht dient te worden gegeven aan de 
noodzaakk de ontwikkeling van de concurrentie te bevorderen. Vanuit mededin-
gingsoverwegingenn kan de aantalsbepaling worden aangevuld met beperkingen 
opp de maximale hoeveelheid frequentieruirnte die in handen van eenzelfde 
marktpartijj  mag worden gehouden - al dan niet in relatie tot het marktaandeel 
vann de betreffende partij. Reeds bij de aanvankelijke uitgifte kunnen be-
perkingenn worden gesteld aan de maximale hoeveelheid spectrum (per relevante 
markt)) die een partij in handen mag hebben, zogenaamde spectrum caps. 
Achteraff  kunnen dergelijke beperkingen eventueel ook worden opgelegd, 
wellichtt in reactie op het achterblijven van de concurrentie op een markt. 

Bijj  overdracht, intrekking en weigering zal de NMa vooraf om advies moeten 
wordenn gevraagd om de gevolgen voor de mededinging te beoordelen. Controle 
opp de mededinging ex post geschiedt in bepaalde gevallen door de OPTA als 
gespecialiseerdee toezichthouder op de telecomrnunicatiernarkten. Daarbij heeft 
ookk het toezicht op zaken als site-sharing en interconnectiemogelijkheden de 
nodigee impact op de uiteindelijke marktsituatie.3 

8.44 Afsluiting 

Eenn van de doelstellingen van deze studie was een beschrijving te geven van de 
hoofdzakelijkee trends en ontwikkelingen op het gebied van spectrumbeleid, 
zowell  nationaal als internationaal. Daaruit is naar voren gekomen dat het beleid, 
voortgestuwdd door de ontwikkelingen in de praktijk, allengs transparanter is 
gewordenn en de basis is gaan bieden voor een toenemende concurrentie op de 
marktt voor tdecornrnunicauediensten. 

Dee ontwikkeling van de regulering komt geleidelijk aan ook meer gelijk te liggen 
mett die van de vaste telecommunicatiediensten. Is ten aanzien van deze laatste 
categoriee diensten in de loop der jaren onder sterke Europese stimulans/dwang 
hett aantal gronden voor regulerende beperkingen ten aanzien van te leveren 
dienstenn of ten aanzien van de aanbieders van deze diensten teruggebracht tot 
dee regulering van de (fysieke) knelpunten (nummers, graafrechten), ten aanzien 
vann de mobiele diensten is op grond van het gegeven dat het schaarse spectrum 
wordtt gebruikt, de nationale overheden vooralsnog grotere speelruimte gelaten. 
Mett de jaren zal deze speelruimte waarschijnlijk verder worden teruggebracht 
zodatt een zuivere rantsoenering van spectrum resulteert (zuiver in die zin dat er 
geenn inhoudelijke selectiecriteria worden gesteld) of wellicht zelfs alleen het 

Ziee voor de verhouding tussen NMa, OPTA en de minister paragraaf 7.4.3. 
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scheppenn van randvoorwaarden van een markt die de rantsoenerende taak op 
zichh neemt. Dit scenario sluit overigens niet uit dat de overheid op basis van in 
dezee studie besproken gronden ingrijpt door spectrum te reserveren (of op te 
kopen,, hetgeen transparanter is) voor diensten die als specifieke overheidstaken 
wordenn gezien (collectieve goederen of merit goods). Evenmin betekent het dat 
dee voordelen van standaardisatie en interoperabiliteit voortvloeiend uit allocatie-
afsprakenn te niet gaan. Integendeel, dergelijke gebruiksvoorwaarden hoeven een 
transparanteree rantsoenering (door overheid of markt) niet in de weg te staan. 

Well  is een voorwaarde voor verdere transparantie een gedegen en goed door-
dachtee formulering van de uit te geven rechten. Omdat de inzet van het spel 
hogerr wordt zal ook de strijd om de afbakening van de rechten feller worden. 
Eenn duidelijke vastlegging van het primaat van de overheid tot beheer en uitgifte 
vann de spectrumrechten, een regeling van de beëindiging van de gebruiks-
rechten,, een regeling voor het geval het spectrumbestemmingsplan wordt 
gewijzigdd (al dan niet door Europese besluitvorming), een regeling van de 
verlengingg van gebruiksrechten, een regeling die gelijktrekking van ongelijke 
concurrentiepositiess mogelijk maakt, dit alles behoeft een expliciete wettelijke 
grondslag. . 

Vann belang is bovendien een duidelijk beleid dat de mededinging reguleert op de 
marktenn waarop de spectrurnrechthouders zich begeven. Historisch ongelijke 
positiess op de markt zullen voorlopig nog problemen kunnen geven, enerzijds 
vanwegee de vragen die dit oproept ten aanzien van de gelijke kansen op de 
marktt en anderzijds vanwege mogelijk misbruik van deze voorsprongposities. 

Dee voornaamste conclusies van deze studie worden hieronder op een rijtje 
gezet. . 

 Het is van belang dat er meer duidelijkheid wordt geschapen met betrekking 
tott de zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van het spectrum. Dit om 
toekomstigee problemen te vermijden ten aanzien van de verlenging, 
beëindiging,, wijziging en heruitgifte van spectnirngebruiksrechten (bij deze 
stappenn heeft de overheid zich te houden aan de vereisten van redelijkheid 
enn billijkheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur); 

 Gegeven de uit de beleidsverandering blijkende doelstelling van efficiëntie 
voorr de spectrumverdeling is het tijd om de gronden voor het ingrijpen in 
dee spectrumrnarkt te herevalueren (met bijvoorbeeld een duidelijk evaluatie-
kaderr voor de reserveringen voor publieke diensten). Spectrum kan wellicht 
meerr behandeld worden als andere hulpbronnen, waarbij de overheid 
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participeertt in de markt als gewone speler. Via een reguliere controle kan 
menn de noodzaak van reserveringen op peil houden (dit vereist een ex ante 
neutraall  beoordelingskader). De overheid kan via heffingen bewust worden 
gemaaktt van de waarde van het gebruikte spectrum; 

 Vanuit dezelfde doelstelling van efficiëntie zou, indien een veiling niet nodig 
off  mogelijk is om een selectie te bewerkstelligen, de mogelijkheid om 
heffingenn in te stellen niet verworpen moeten worden; 

 Aangezien de spectrumverdeling steeds meer aangestuurd zal worden door 
dee markt moet er rekening mee worden gehouden dat ook het allocatie-
process marktgerichter wordt en daarmee een ontwikkeling doormaakt van 
technischh managementproces naar actueel beleidsproces. Het probleem van 
refarmingg zal daarbij wellicht ook marktgericht kunnen worden opgelost, 
namelijkk door afkoop van rechten van zittende gebruikers door 
nieuwkomers.. Aandachtspunten bij een hervorming van de allocatie zijn de 
waardevastheidd van spectrumgebieden voor investeringen in bepaalde 
technologieënn en de afweging van de voordelen (positieve externe effecten) 
vann standaardisatie en interoperabiliteit tegen de nadelen van inflexibiliteit; 

 Bij de beleidsovergang of liever gezegd, bij de overgang tussen twee ver-
schillendee typen toewijzingsmechanismen, speelt de juridische kwestie van 
gelijkee behandeling bij toelating tot de markt. In principe hebben gelijke 
concurrentenn recht op gelijke behandeling, mits de vernieuwing van het 
spectrumbeleidd niet onevenredig wordt belemmerd; 

 Bij de marktovergang van een monopolie naar een markt met meer con-
currentenn speelt de kwestie van gelijke kansen op de markt (level playing 
field).. Voor zover correctie van de ongelijkheid gewenst is, is het probleem 
hierbijj  het juiste mstrurnent te hanteren. In het geval van een samenloop 
mett het probleem van overgang tussen twee typen toewijzingsmechanismen 
-- en wel een financieel zwaardere toegangsprocedure (veiling) voor de 
nieuwkomerss - lijk t correctie door naheffing niet het meest aangewezen 
instrument.. Naheffingen kunnen wel de gelijkheid van behandeling 
vergroten,, maar het is de vraag wat het effect is op de gelijkheid van de 
concurrentiekansen.. Correctie via een juiste balans van rechten en plichten 
verbondenn aan het gebruiksrecht is wellicht een geschikter instrument; 

 Gegeven de voornoemde overgangsproblemen en gelet op de toenemende 
convergentiee op de dienstenmarkten wordt het belang van een uniformer 
beleidd steeds zichtbaarder en het behouden van uitzonderingsposities steeds 
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lastigerr verdedigbaar (zeker indien er tussen verschillend behandelde 
dienstenn concurrentiemogelijkheden bestaan). Dit pleit voor een betere 
afstemmingg van het uitgiftebeleid en de vergunningen (bijvoorbeeld qua 
duur,, omvang etc); 

 Bij de bepaling van het aanbod op de spectrummarkt, dus zowel bij de 
allocatie,, de toewijzing als de formulering van vergunningen, is het van 
belangg een betere controle op de overheidsrnarktmacht in te stellen (dit zou 
pleitenn voor bepaling door een onafhankelijk orgaan zoals de OPTA). 
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