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STELLINGEN N 

1.. Frequenties dienen te worden verdeeld door een orgaan dat 
eenn zodanige zelfstandigheid kent dat de mogelijke 
belangenverstrengeling,, die voortvloeit uit de dubbelrol 
vann de overheid als gebruiker en verdeler, wordt 
geminimaliseerd. . 

2.. Naheffingen zijn vanuit economisch opzicht niet geschikt 
omm concurrentieposities gelijk te trekken. 

3.. De overheid dient in spectrumgebieden die niet exclusief 
gealloceerdd zijn — zoals bijvoorbeeld voor defensie - op 
gelijkee voet met andere gebruikers mee te dingen naar 
spectrum,, ook indien door schaarste prijsvorming volgt. 

4.. Omroep en telecommunicatie raken verstrengeld door de 
ontwikkelingg van nieuwe technieken. Een meer uniform 
toewijzings-,, heffingen- en vergunningenbeleid is daarop 
eenn passende reactie. 

5.. 'First come, first served' is een methode die bij voorkeur 
niett dient te worden gebruikt voor de verdeling van 
schaarsee goederen. Het prijsmechanisme is daarvoor de 
meestt aangewezen weg. 

6.. De regulering van mobiele telecommunicatiediensten en de 
reguleringg van vaste telecommunicatiediensten groeien 
naarr elkaar toe. Spectrum wordt een gewoon hulpmiddel. 

7.. 'Pecunia non olet' Vrij vertaald: veilen is niet vies. 
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