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VIER DRINGENDE VRAGEN AAN HET KABINET OVER 

DE MISLUKTE UMTS-VEILING 

 

Waarom is aantal licenties vastgelegd op vijf? Wie adviseerde over veilingontwerp? Waarom 

was opbrengst zo onbelangrijk? Waarom liet kabinet veiling doorgaan na brief Telfort? 

Premier Kok heeft toegezegd begin september 'uitgebreid uitleg' te geven over de gang van 

zaken rond de Nederlandse umts-veiling. In internationaal perspectief wekt de lage 

opbrengst van de Nederlandse veiling verbazing. 

Waar veilingen voor vergelijkbare licenties in het VK en Duitsland bedragen van Fl 1400, 

respectievelijk Fl 1320 per inwoner opleverden, bleef in Nederland de teller op Fl 373 per 

hoofd staan. Als in Nederland even agressief geboden zou zijn als in onze grote buurlanden 

had minister Zalm Fl 22 mrd op zijn rekening kunnen bijschrijven in plaats van de Fl 5,9 

mrd die telecombedrijven ondertussen overgemaakt hebben. Wat verklaart het verschil? 

 

 

In elk van de genoemde landen werd een veiling bij opbod gebruikt waarbij de licenties 

gelijktijdig onder de hamer kwamen. Bij zo'n veiling wordt de prijs bepaald door de 

sterkste verliezer; op het moment dat hij uitstapt, is immers de vraag gelijk aan het aanbod 

en het spel ten einde. Er zijn drie redenen waarom hier minder sterke spelers participeerden 

dan in onze buurlanden. 

Ten eerste is Nederland klein en is aanwezigheid hier niet strikt noodzakelijk voor een 

telecomaanbieder die een pan-Europese strategie volgt, dit in tegenstelling tot Duitsland en 

het VK. De Noren hebben dit begrepen en hun verlies geaccepteerd. Zij organiseren een 

'beauty contest' waarbij een gebruiksvergoeding van Fl 2 mln per jaar betaald moet 



worden. Zelfs nu zo weinig besteed moet worden, toont van de grote jongens alleen France 

Telecom interesse. 

Ten tweede trokken partijen zich terug omdat ze banden hadden met bestaande 

Nederlandse aanbieders. Deutsche Telekom en Ben hadden van de Engelse veiling geleerd 

en in plaats van in de veiling tegen elkaar op te bieden, besloten ze een alliantie aan te 

gaan. France Telecom heeft een belang in zowel NTL als Dutchtone, en buitenstaander NTL 

trok zich voor de veiling terug. Voor de veiling doken berichten op over samenwerking 

tussen KPN en Hutchison en het ministerie van V&W eiste, onder dreiging van uitsluiting, 

opheldering. Hutchison besloot zich terug te trekken. 

Ten derde waren de Nederlandse regels minder vriendelijk voor nieuwkomers. De Engelsen, 

die nu slechts vier aanbieders van mobiele telefonie kennen, reserveerden een licentie voor 

nieuwkomers. Deze gereserveerde licentie trok nieuwkomers aan en de concurrentie tussen 

deze dreef de prijzen voor alle kavels op. In Duitsland was het aantal winnaars endogeen 

(uit de veiling komend): 4, 5 of 6. Ruimte dus voor een of twee nieuwkomers, ruimte die 

sterke spelers aantrok. Uiteindelijk bleken er zes winnaars, een meer dan verwacht werd. 

De onzekerheid over de toekomstige marktstructuur bleek overigens een belangrijk 

prijsopdrijvend effect te hebben. Als Deutsche Telekom en Mannesmann zich bewust waren 

geweest van het feit dat Sonera/Telefonica en Mobilcom/Orange zich niet lieten verdrijven, 

was de opbrengst DM 30 mrd lager geweest. 

Nederland had er voor gekozen om evenveel licenties te veilen als er bestaande aanbieders 

zijn, een keuze die impliceerde dat er geen ruimte voor nieuwkomers was. De umts-

licenties zijn voor gevestigde aanbieders meer waard dan voor nieuwkomers. De bestaande 

aanbieders hebben immers al een netwerk en klanten en bij het niet winnen van de veiling 

verliezen zij niet alleen toekomstige business, maar ook bestaande klanten. Een veiling wijst 

de licenties toe aan die partijen die er de meeste waarde aan toekennen. Van tevoren was 

dus bekend dat bij een aanbod van vijf licenties er voor nieuwkomers dus nauwelijks reden 

was om mee te bieden en dat het aantal deelnemers en de opbrengst laag zouden zijn. 

De eerste vraag die het kabinet dus moet beantwoorden is waarom gekozen is om vijf 

licenties aan te bieden, en niet vier of zes, of waarom het aantal licenties niet endogeen 

door de veiling bepaald werd, zoals in Duitsland. 



Het is opmerkelijk dat in een eerdere fase van de voorbereiding van vier vergunningen 

werd uitgegaan, er uiteindelijk vijf licenties werden aangeboden. Het is nog opmerkelijker 

dat ook in adviesaanvragen, zoals aan de NMa in juni 1999, van vier licenties wordt 

uitgegaan. In haar brief aan de Kamer van 25 juli schrijft staatssecretaris Monique de Vries 

dat bij de voorbereiding van de veiling er uitgebreide consultatie geweest is van 

marktpartijen, Opta en NMa, maar zij informeert ons niet op welk moment deze consultaties 

plaatsvonden, hoe relevant ze waren en welke rol ze speelden. 

De tweede vraag die het kabinet moet beantwoorden betreft de relevantie van 

adviesaanvragen die uitgaan van andere premissen dan de daadwerkelijke plannen. Door 

welke organisaties werd het definitieve veilingontwerp nog beoordeeld? 

In haar brief van 25 juli beoordeelt de staatssecretaris de veiling als een succes. 'Het 

primaire doel was een zo goed mogelijke verdeling van het schaarse spectrum met als 

eindresultaat een markt met deelnemers die in concurrentie diensten aan consumenten 

aanbieden. Maximalisatie van de opbrengst stond niet voorop.' Om dat primaire doel te 

realiseren was een veiling echter niet nodig, we hadden eenvoudig de vergunningen onder 

de bestaande aanbieders kunnen verdelen. Waarom was de veilingopbrengst geen 

prominenter criterium? Als de opbrengst in lijn was geweest met onze buurlanden en als de 

extra opbrengst geinvesteerd was in aflossing van de staatsschuld, dan hadden we netto 

nog steeds Fl 1 mrd minder aan rente moeten betalen, waarmee mooie dingen in onderwijs 

en zorg te doen zijn. Het lijkt er sterk op dat, in de onderhandelingen met V&W, het 

ministerie van Financien ernstige steken heeft laten vallen. 

De derde vraag die het kabinet dus moet beantwoorden is waarom niet meer gewicht werd 

toegekend aan het opbrengstcriterium. 

Voor de politiek is verder de vraag relevant of de staatssecretaris de veiling terecht liet 

doorgaan. Telfort stuurt namelijk op vrijdagmiddag 21 juli een brief naar Versatel met de 

mededeling dat Telfort berekend heeft dat Versatel zijn biedlimiet bijna bereikt heeft, dat 

als Versatel hoger biedt zij niet in het belang van haar aandeelhouders handelt, zij 

bovendien onrechtmatig handelt ten opzichte van Telfort en dat Telfort de bestuurders van 

Versatel voor zulks handelen aansprakelijk zal stellen. Versatel vat de brief op als een 

dreigbrief. Zondagavond laat informeert Versatel de veilingmeester en de staatssecretaris 

over de brief van Telfort en dat zij zich niet vrij voelt verdere biedingen uit te brengen. 



Versatel verzoekt Telfort van de veiling uit te sluiten wegens ernstige overtreding van het 

veilingreglement. Op maandagochtend zien de veilingmeester en de staatssecretaris echter 

geen probleem in Telforts handelwijze, zij laten de veiling doorgaan en informeren andere 

bieders niet over wat zich tussen Versatel en Telfort afspeelt. De veiling gaat door tot 

Versatel opnieuw moet bieden en inderdaad geen bod uitbrengt. 

Op maandag 24 juli worden in totaal acht veilingrondes afgewerkt. Maandagmiddag is de 

opbrengst Fl 857 mln hoger dan de vrijdagmiddag ervoor. Libertel heeft Fl 261 mln meer 

geboden, KPN Mobile Fl 260 mln meer, Dutchtone Fl 169 mln meer en Ben Fl 81 mln meer. 

Hadden deze buitenstaanders zich de extra uitgaven kunnen besparen? 

Versatels brief van zondagavond laat maar een interpretatie toe: 'Telfort eruit of wij eruit.' 

De implicatie is dat de veiling bijna afgelopen is. Dat is waardevolle informatie. Deze 

informatie was echter alleen bekend bij Versatel en Telfort, niet bij de andere partijen. Op 

maandagochtend was dus sprake van asymmetrische informatie, van een vorm van handel 

met voorkennis. 

Het is onbegrijpelijk hoe de staatssecretaris kon concluderen dat er niets aan de hand was 

en dat het niet noodzakelijk was de overige deelnemers van de gebeurtenissen op de 

hoogte te stellen. De enige juiste actie was het opschorten van de veiling. De vierde vraag 

die het kabinet daarom moet beantwoorden is waarom dit niet gebeurd is. 

Het is duidelijk dat de overheid niet opgewassen was tegen het strategische spel van de 

marktpartijen. Het kabinet heeft veel uit te leggen. 

Eric van Damme 

Eric van Damme is hoogleraar economie aan het CentER for Economic Research van de 

Katholieke Universiteit Brabant. 
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