
In 2000 zijn in een aantal Europese landen zogeheten UMTS-

veilingen gehouden. Op deze veilingen zijn licenties verkocht

voor de derde generatie mobiele telefonie.

Derde generatie telefonie
Onder invloed van hooggespannen verwachtingen over toekom-

stige toepassingsmogelijkheden en gegeven de concurrentiever-

houdingen tussen aanbieders van mobiele telefonie is in een

aantal Europese landen hoog ingezet voor het verkrijgen van

UMTS-licenties. De UMTS-veilingen brachten dan ook hoge

bedragen op. Deze bedragen vormden extra inkomsten voor de

overheid.

In Nederland bracht de UMTS-veiling in 305 biedronden iets

meer dan 5,9 miljard gulden op. In totaal zijn vijf kavels geveild,

twee grotere vergunningen en drie kleinere licenties. Naast de

KPN hebben Libertel, Dutchtone, Telfort en 3G-Blue, een con-

sortium van Ben en T-mobile, een licentie verkregen voor het

exploiteren van de derde generatie mobiele telefonie voor de

komende twintig jaar in Nederland.

Beauty contest
In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn zeer hoge bedra-

gen betaald voor de UMTS-licenties. In Duitsland betaalden de

marktpartijen 112 miljard gulden voor zes licenties, in het Ver-

enigd Koninkrijk brachten vijf licenties ruim 83 miljard gulden

op. Per inwoner betekent dit dat er, door de aanbieders van

mobiele telefonie, in deze landen tussen de 1 350 gulden en 

1 400 gulden per inwoner in de UMTS-licenties is geïnvesteerd.

In Finland en Zweden zijn de licenties niet geveild maar door de

overheid vergeven op basis van een zogenaamde beauty contest.

In een dergelijke constructie worden aanbieders door de autori-

teiten op een aantal kenmerken geselecteerd. De kosten voor de

verkrijgers van de licenties zijn daarbij marginaal, vaak niet

meer dan een bedrag voor inschrijf- en/of administratiekosten.

Ook in Spanje is gebruik gemaakt van een dergelijke construc-

tie, met dit verschil dat er een vast bedrag van bijna 300 miljoen

gulden per licentie moest worden betaald bij toewijzing. De

opbrengst bedroeg hier 29 gulden per persoon.

Positief effect
De veilingopbrengsten tellen mee in het vorderingensaldo van

de overheid in het jaar van veiling. Voor Nederland betekent dit

een positief effect op het vorderingensaldo van de overheid van

0,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 2000.

Het totale vorderingenoverschot van de Nederlandse overheid

komt daarmee op 2,2 procent van het BBP.

In Duitsland is het effect van de veilingopbrengsten op het vor-

deringensaldo 2,5 procent van het BBP, waarmee het totale vor-

deringenoverschot van de Duitse overheid in 2000 op 1,5 procent

van het BBP komt. In Engeland stuwde de UMTS-opbrengst het

vorderingensaldo van de overheid van 1,9 procent naar 4,2 pro-

cent van het BBP. §
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UMTS-veilingen in Europa leveren overheden miljarden op

Vergunde miljarden

De opbrengsten van de UMTS-veilingen hebben de Europese schatkisten talloze miljarden guldens
opgeleverd. Voor Nederland betekende dit een verbetering van het vorderingenoverschot van de
overheid van 0,7 procent. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de veilingen veel meer
opbrachten, was dit effect veel groter.


