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ange l1Jd 1' de schaarste van 

ctherh equent1e' het belang

rlJkste en voor verschdlende 

pol1t1eke partiJen steekhoudcn 

de argument geweest voor overheidsbe

moeienis met de media in het algemeen 

en met de publieke omroep in het bij

zonder. Op grond daarvan kon de over

heid de toegang tot de infrastructuur in 

sterke mate reguleren. In de afgelopen 

jaren zijn de technische mogelijkheden 

cnorm toegcnomen. Niet aileen de 

ether en de kabel, maar ook het telc

foonnet en de satelliet kunnen gebruikt 

worden voor het verzenden en ontvan

gen van televisie- en radio-program

ma's. Niet aileen de infra- structurele 

voorzieningen zijn toegenomen. De 

enorme uitbreiding wordt nog extra 

versterkt door digitalisering Digitaal 

staat tcgenover analoog en betekcnt dat 

de tc vervoeren data worden omgezet 

in een systcem van nulletjes en eentje,. 

Daardoor wordt datacompressie moge

lijk, ook voor radio- en televisiesigna

lcn. Voor het bereiken van hetzelfde 

beeldresultaat hoeven er minder gcge

vens te worden verstuurd, omdat aileen 

de variabelcn worden doorgcgeven. llij 

een voetbalwcdstrijd is het hijvoor

beeld niet Ianger nodig om talrijke ma

len per seconde de gegevens van een 

groene mat door tc sturen. Aileen wijzi

gingen in hct beeld- de positie van de 

spelers op het veld bijvoorheeld - hoe

ven nog te worden overgestuurd. 

Daardoor kunnen met hetzelfde fre

quentiebereik en hetzelfde zendvermo-

gen veel mccr zenders worden ver

stuurd. Waar voorheen ruimte was voor 

een tclcvisiekanaal ontstaat nu ruimte 

voor misschien wei tien kanalcn. 1 De 

digitale tcchniek kan in principe ge

bruikt worden bij verzending van infor

matie door ether, kabel, telefoonnet en 

satelliet. 

De ruimte om per televisie en radio uit 

te zcnden is al verveelvoudigd In de 

komende jaren zal er - naar verwach

ting - een ware explosie plaatwinden. 

Het aantal televisiezenders zal zodanig 

toenemen dat de centrale vraag wordt 

hoe men nog een rendahelc zendcr kan 

starten. De ontwikkclingen richting be

taal-telcvi,ie hehhen daarme<: tc ma

kcn. llij een vcr,plintering van de markt 

zal bet namelijk steeds moeilijker zijn 

om via reclame voldoende hnanciering 

te vcrkrijgen; ecn combinatie van recla

me (maar vcel minder) en vooral heta

lendc abonnees zal de enige manier 

worden. 

De cxplosie aan mogelijkheden heeft 

onvermijdelijk gevolgen voor de taak 

van de overheid. De discussic over de 

publieke omroep is mede door al dcze 

verandcringen aangcz\vengeld. Heeh 

een publieke omroep nog wei zin na de 

enorme veranderingen7 En hoe kan de 

publiekc omroep kijkers en luisteraars 

vasthoudcn in de baaicrd van zenders7 

Een van de directe gevolgen is dat de 

overheid in toencmende mate beleid 

moet richten op het reguleren van de 

sterk toenemendc concurrentie. 

Regulering van eerlijke concurrentie 
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hetekent bijvoorheeld scherpe wetge

ving ten aanzien van nationale en 

grensoverschrijdende monopolies die 

er nu a! volop zijn. Daar ligt cen be

langrijke taak voor de nationale overhe

dcn, en dan met name voor de 

Europese Unie. 

Een bclangrijk instrument voor media

beleid kan de ontwikkeling van scena

rio's zijn. Met name bij zo'n voortdu

rend veranderend landschap zou het 

voor de overheid en voor een politieke 

partij als het CDA van groot belang 

kunnen zijn om de beschikking te heh

hcn over een aantal scenario's. Voor elk 

scenario zou dan- vanuit de eigcn poli

tieke uitgangspunten - beleid kunnen 

worden geformuleerd. In deze peris

coop presenteren wij de eerste resulta

ten van een poging om dcrgelijke sce

nario's te schetsen. Het gaat 

nadrukkelijk om voorlopige resultatcn. 

Het is nog tc vroeg om aan de scena

rio's ook a! bcleidskeuzcs te koppelen. 

De scenario's zijn gebaseerd op litera

tuurstudie en op orienterende gesprek

ken met deskundigcn. 

Landkaart 
Ter introductie is het zinvol op een rij 

tc zetten welke weg de informatie van 

producent tot consument aflegt. Die 

weg loopt langs de volgcnde stations: 

- De informatieverschaffers; dit zijn de 

producenten van de inhoud zoals tv

produktiestudio's. Zij ontwikkelen of 

combineren de inhoud voor de gebrui

kers. 

- De fysieke netwerkcn, marktkanalen 

en transportmedia Dit zijn de telcfo

nic-, ether-, satelliet- en kabel infra

structuren. 

- lleheerders van de infra<;tructuren; de 

dienstvcrlcners die een faciliterende rol 

spelcn bij het verschaffen van toegang 
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tot de netwerken en het transport van 

informatie over de netwerken. 

De apparatuur die een koppeling maakt 

tussen consumentenelektronica en de 

informatie-infrastructuur2 De Engelse 

term 'consumer galctuay' is cen goede om

schrijving voor deze schakel in het pro

ces van informatievoorzienig: dit is het 

elektronische mechanisme dat de kijker 

gebruikt om een keuze te maken uit ecn 

groot aanbod van diensten waarbij hct 

mogelijk is om de kijker individueel en 

per gelcverde dicnst te Iaten hetalen. 

Het gaat om de zogenaamde set top boxes 

waar de decoder cen onderdeel van is. 

- De randapparatuur of consumentene

lektronica; de apparaten waarmee con

sumenten de informatie ontvangen zo

als tv, pc en telcfoon. 

- De consument van de aangeboden in

formatie; de kijker 

Vier verschillende 
infrastructuren 
In het verleden bestond de idee dater 

een eicktronische sncfweg ZOLI Ont

staan. Door integratie van de kabel- en 

telefoonnetten zou een g6ntegreerde 

glasvezelinfrastructuur ontstaan. Nadat 

de pogingen tot samenwerking tussen 

de PTT en de VECAI op niets waren 

uitgelopen werd duidelijk dater in ie

der geval twee afzonderlijke vastc in

frastructuren zouden blijven bestaan. 

Daarnaast moet rekening gchouden 

worden met twee andere infrastructu

ren: de ether en de satclliet. In deze pa

ragraaf besprekcn wij de (te verwach

ten) ontwikkelingen van de 

infrastructurcn: het kabelnetwcrk, het 

telefonienctwerk van de PTT, satclliet 

en de aardse zenders (ether). 

De kabel 

Volgens een rapport van de BllC 

( l 996) 1 kan de kabcl, afhankclijk van 
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de vernieuwing van het netwerk en di

gitaliscring1, zo'n IOU tot 400 kanalcn 

tramporteren. De dicnstcn die ziJ ver

voercn zijn nict aileen omroepcn, ook 

telecommunicatic. datadiensten lbij

voorbeeld Internet) en interactieve vi

deodicmtcn zullen worden aangebo

den Het gehruik van al dan niet 

digitalc decoder-, maakt abonneetelevi

'>ie en {'ily f'cr ""'" mogelijk. De diemten 

die de kabelcxploitanten hiJ de klanten 

willen hrengen zip1 te onderscheiden 

\Tl: 

1 ongcrichtc ver-,preiding van pro

gramma·, ikla-;-;icke radio en tv), 

2. gcrichte vcr<.,preiding; 

a. via co11dilio11ill dCCC\\ I v1deocliemten a is 

ahonnce-tv. {'ily flu Pino. (llcdrl Pi,lco 011 

,/niiliidl; 

h. op andere wijze hpraaktclelonie. cla

tiltranspon)-

Voor het ilanbieden van de nicuwe 

cliemten i-, een verhetcring van het ka

belnet nodig. Twcewegvcrkcer i-, op de 

kabclnetwerken nog niet mogeli1k cn 

de capaciteit van de meeste nctwcrken 

is nog hcperkt De capKiteit kan wor

den vcrgroot door digitali-..cring van de 

signillen De ontwikkeling Viln de ka

hclinlrastructuur hlijft achter Dati'> on

der andere te wijtcn ililn onvoldoende 

ilf-,temming tussen de ver-,chillende ka

helexploitanten. Het gevolg hiervan is 

dat de inve<,tcringen achterhlijvcn. Een 

andere helangri(kc lilctor i-; onzeker

heid over de vrailg of de enorme i nve<,

tcringcn ook terugverdicnd kunncn 

worden. De exploitanten van de kahcl 

willcn cerst nieuwe diemtcn die hun tn

vesteringen rendahcl kunnen maken, de 

dienstvcrleners willen ccr<,t een aanleg 

van cen nieuwe infrastructuur met een 

hoge capKiteit die aile consumenten 

hereikt. 

Vooralsnog kan de schaarste op de ka-

bel opgehcvcn worden door compre'>

-;ietechnieken. Verglazing van hct net is 

nog nict direct nodig, dit vorn1t ovcri

gcm ook niet de groot<,te kostenpost 

Het geschikt makcn van hct netwcrk 

voor een groot-,chalig aanhod van telc

communicatiedicmten verei-,t de groot

-,re i nvc-,teri ngcn. I )ezc i nvc~tcri ngcn 

in de vernieuwing van het kahclnet 

moetcn gedaan worden door de kahel

exploitanten. Voor de ontwikkcling van 

het kahelnet tot cen hreedhandig medi

Lilll waarovcr tw~cwcgverkccr n1ogclijk 

"· zijn twee scenilrio\ te schehen 

- Het illllOilcllicsu'ntlno· lnnovtltic vindt 

op grote -,chaal plaats llinnen alzien

hare tijd wordt een complcu nieuw 

verg!Jtl'·,d nctv~'crk aangclcgcC watlr

langs een grote ver<,cheidenheid aan 

nicuwe dicmten aan de consumcnt kan 

worden aangehoden 

- Her cpo/uticscclliltio Volgens het tweedc 

scenario vindt de ontwikkcling van hct 

kahelnetwerk zccr gelcickli1k plaah. 

Her innovatie'>cenano zal zich op dit 

moment nog nict voordocn. Hct i-, im

mcr~ nog nlttJ.r de vraag of de con-.u

ment hct 11ctwerk wil gaan gehruiken 

De meestc expcrimenten op dit terrein 

zi_in n1i-,lukt vttn\vegc ccn tc gcringe bc
lzmgstclling en te huge kmten van dc 

nicuwc dicn'iten die viJ. hct gc.{nnovccr

de net aangchodcn kunnen worden 

!-let misluktc kahckxperiment 111 

Limburg is hier cen voorhcelcl van 

Op dit moment i'> duidelqk <,prake van 

cen ontwikkeling volgcm her cvolutic

scenario. Het tempo waarmce clit gc

bcurt is vooral alhankelijk van de nnt

wikkelingen in de markL de vraag van 

consumenten en hedrijfslcven naar he

paalde diensten 

Op basis van hct voorgaandc mag cch

ter nict gcconcludeerd worden dar de 
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ontwikkcling van hct bbelnet ook op 

langcre tcnnijn I> I 0 jaar) volgens het 

evoluticscenJrio plaatsvindt. In de toe

komst bcstaat de mogcli1kheid dat de 

hchoeltc van de comument aan tclevi

sickJnJicn sterk tocnecmt en de vraJg 

naar hctaaltclcvisic groter wordt''· 

DaarnaJst moct rekenlllg gchouden 

worden met her JJnhicdcn vJn dicn

stcn J!<. tclccommunicJtic en Internet. 

Wannccr de vraag van de consun1ent en 

hct hcdrijtslcvcn nJar dczc dicnstcn 

cnorm tocneemt zJI wedcrom schaJr<;te 

op de kabcl ont<.tJJn en is een groot

<.challge inllOVJtie 111 de vorm vJn de 

Janlcg von cen nicu\vc inlra.:.;tructuur 

nooclzJkcliJk In dit Iicht hczien is vcr

groting van de capaciteit van de kahel 

door comprcssictcchnicken cen tussen

oplossing en zJI uitcindelijk hct eerste 

')Lcnario in wcrking n1octen trcdcn. 

Zipl de bhclcxploitanten 11ict hercid 

om dczc enorme stJp tc maken dJn zul

lcn ziJ het JantJI Jbonnces zien dalen 

en grotc i11komstcn. ook op her gehicd 

VJ!l de tclccommunicJtie. mi<;lopen. 

De hu1digc ontwikkclingcn in de kJhcl

hrJnche kunncn nu al gdntnpretecrd 

worden Jls hchoedzamc stappcn op 

wcg naar hct ccrstc .:.;cenario. I)c vcr

koop van de bhclnetwerkcn dom gc

meenten hectt gelcid tot cen enornw 

compctitic tusscn de gmte kahelexploi

tJntcn met prij<.opdrijving Jls gcvolg. 

zo wcrd 111 Amsterdam mccr dan 1400 

gulden pn aansluiting hetaald door de 

exploitant A2000. Schaalvergroting is 

ccn hclJngrijkc fJctor voor succes, de 

noodzakelijke investeringen in het net 

kunncn heter 'gedrJgcn' worden. BiJ de 

NOZF,\IA hestJat de verwachting dat 

cr hinnen vier jaJr nog maar drie of vier 

grotc bhelcxploitanten zullen ziJn. 

Ook gaan de exploitJntcn steeds vaker 

stratcgische alliJnties met elkaar aan. 
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Te dcnken valt daarhiJ aan projecten op 

het tcrrein van hetJaltelcvisic en de sa

menwcrking tusscn exploitantcn 1n 

Enertcl voor de ontwikkel1ng van tclc

communicatiedien<,ten. Llit her leit dat 

de twce grootste bhelcxploitantcn 

(C:ASE\!A en CasTell in dezc ontwik

kcling vooroplopcn hliJkt a! dat de 

grootte van het afzetgehied bepalend is 

voor het nivcau van inve.:.;tcringcn. 

Naast schaalvergroting (op horizontaal 

niveau1 treden ook andere organisaties 

toe tot de bhclhranche (verticale inte

gratiel Met hetrekking tot de tllltwik

kcling van betaaltelcvisic zicn we toe

treding tot de kabelhranche van ccn 

organi<;atie als Reiss .".!cdia waarvan de 

toonaangevendc film<;tudio TiPmltdh 

Ccutury Fox van Murdoch grontaandecl

houdcr is.-

Onk grnte tclccommunicatiebedriJvcn 

zoals PTT Telecom en LIS \\'e~t nemen 

dec! in de organisaties van kabelcxploi

lJnten. I'TTTelecom is al geruimc tijd 

op deze markt aanwczig. waarschiJnliik 

in de verondcrstelling dater twce ver

schillcnde markten voor telccommuni

catie zullen ont<;taan, via hct hcstaande 

telclonicnetwerk en via de kahcl. 

AfgaJndc op de beschreven ontwikkc

llngen is reali.,ering van hct ccrste <;ce

nano over ongevccr 10 jaur zecr waar

<,chiJnlijk 

Het telefonie-netwerk 

1-let teldonienctwerk is in tcgen<;telling 

tot her kabelnet ccn geliJkvormig gc

hcel waarop vrijwel ieder hui<;houdcn 

in Nederland is aangesloten Dit net

werk is al geschikt voor tweewcgver

kecr. Volgcns hct rapport 'lnfrastructu

ren voor de clektronische snelwcgen' 

( 19961 zal het tcldonienetwerk zich 

autonoom ontwikkelcn naar ecn ge

schikt nctwerk voor grootschalige ekk

tronischc dienstvcrlening. 
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De ontwikkeling van bet telefonienet

werk tot een ISDN (lntegrnted Services 

Digital Network) heeft cen enonne toena

mc van bet dienstenaanbod via bet net

werk tewceg gcbracht. Een verdere 

ontwikkeling tot een breedbandig 

ISDN, bet IBN (Tntegrated Broadband 

Network), maakt bet dan mogelijk om 

beelden, geluid, en data te combineren. 

De kostcn voor deze ontwikkeling zijn 

enorm. Het is rendabel mits er genoeg 

vcrkeer is om te vcrvoeren. Dit bete

kent dat naast telefonie ook bijvoor

beeld tv-programma's mocten worden 

getransporteerd-" Om in de vraag naar 

nieuwe toepassingen te voorzien hreidt 

PTT Telecom de transmissiecapaciteit 

uit door de introduktie van glasvezcl en 

nieuwe technologic die bet gebruik van 

koperdraad verbeteren. De switches in 

bet lokale en centrale netwerk zijn a! 

volledig gedigitaliseerd. lnmiddels 

heeh PTT Telecom in bet centrale net

werk a! meer dan tienduizend kilometer 

glasvezel aangelegd. Voor een verbete

ring van de lokale uitwisselingsnetwer

ken is een investering nodig in de aan

leg van 15 miljoen kilometer optische 

kabel. Het zal nog enige jaren duren 

voordat dit netwerk gereed is. Een ver

glazing van koperdraad ten behoeve 

van particulier gebruik is voorlopig nog 

niet aan de orde omdat zo'n 95% van 

de diensten waarnaar vraag is over de 

bestaande koperdraad getransporteerd 

kan worden.'J 

Uit het voorgaande blijkt dat nog on

duidelijk is wanneer het huidige tclefo

nienctwerk breedbandig (B-ISON) zal 

zijn. Waarschijnlijk zal dit de eerstko

mende tien jaar nog nict het geval zijn. 

PTT Telecom lijkt ecn flexihele strate

gic te volgen ten aanzien van de evolu

tie van het netwerk. Zij lijkt niet ge

neigd hoog in tc zetten op de 

realisering van een grootschalige ver-

nieuwing tot ecn breedbandig verglaas

de informatie-supersnelweg. (Mansell 

e.a , 1995) 

De consument is nog niet ge"intcres

seerd in de diensten die via bet ISDN 

en eventueel IBN kunnen worden aan

gcboden. Voor de investeerders in het 

ISDN-net is bet primair van belang dat 

de nieuwe diensten gcacceptecrd wor

den door het bedrijfsleven. De toepas

singcn voor het bedrijfslcven kunnen 

evcntueel leiden tot de ontwikkeling 

van diensten voor het publiek.'" De 

mecste nicuwe telecommunicatiedien

sten zijn stukgelopen. Een goed voor

beeld daarvan is Viditel (Videotex) 

Nieuwe telecommunicatiediensten zou

den de volgende kenmerken moeten 

hebben om een groot bereik onder de 

consumenten tc krijgen: 

- communicatie met andere individuen 

of organisaties; 

- mtertainment bieden (bijvoorbeeld 

video games en video on dmumd); 

- ecnvoudige toegang tot compacte in

formatic over onderwerpen die bet gro

te publiek aanspreken zoals het weer, 

sportuitslagen e.d.; 

- functionalitcit; de diensten moelen ge

bruikt kunnen worden ter ondersteu

ning van essenticle taken. 11 

Een voorbeeld van ecn toepassing die 

wei heeft geleid tot een doorhraak is 

Internet. Deze dienst volcloct aan de 

genoemde vier kenmerkcn en is zowel 

voor het bcdrijfslcven als de consumcnt 

intcressant. Na cen verbetering van hct 

telefonienetwerk zou PTT Telecom 

ook videodienstcn kunnen aanhiedcn. 

PTT Telecom hecft al geexpcrimen

teerd met compressietechnieken die de

ze dienstverlening mogelijk maken. 

Satelliet 

Dit netwcrk is aileen nog maar gebruikt 
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voor allocutiediensten'2, tweewegver

kccr is nog niet goed mogclijk. De 

dienstverlening via <>ateiliet is stcrk ver

ticaal gc'integreerd: de aanbieder van 

inhoud heeft ook het beheer van de ge

helc infrastructuur, inclusief decoder, tot 

aan de consument in handcn. 

De mogclijkheden van dit soort Direct 

Hroadcasting Satellites zijn enorm. Aileen 

al de twec voornaamste satclliet-exploi

tanten in Europa (SES en Eutelsat) bie

den binnen drie jaar meer dan zeshon

derd digitale televisiekanalen aan -

naast de honderden die nu al in de 

Iucht zijn. De eerste honderd digitale 

kanalen zijn in het begin van 1996 be

schikbaar gekomen. De toekomstige 

beschikbaarheid van duizend op 

Europa gerichte televisiekanalen binnen 

vijf jaar is geenszins denkbecldig. 11 

In Nederland is NetHold de organisatie 

die sateilicttelevisie aanbicdt. Onder

dclen van NetHold zijn MultiChoice en 

FilmNet. i\1ultiCho1ce is de aanbieder van 

abonnee-televisie. De kanalen FilmNct 

en SuperSport zijn eigendom van NetHold. 

Sinds september 1996 heeft het Franse 

satciliettelevisieconcern Cmal Plus 

NetHold in handen waardoor een onder

neming is ontstaan met 8,5 miljoen 

abonnees. Canal+ heeft voor de overna

me ongeveer 1600$ per abonnec be

taald aan Nethold. Verder heeft NetHold 

ecn aandeel van 20% in Canal+ gekre

gen.14 De prijs die Canal+ betaald heeft 

voor de overname is twee keer zo hoog 

als de prijzen die kabclexploitanten uit

gevcn voor de aankoop van de kabel

netten. Het verschil in prijs wordt ver

klaard door strategische kansen die 

schaalvergroting biedt. Ten eerste is de 

nieuwe organisatie beter in staat om de 

uitzendrechten voor films, programma's 

en sportevenementen aan te kopen. Ten 

tweede kan de organisatie Europese 

themakanalen lanceren welke zij op 
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grote geografische schaal kan uitzen

den. Ten derde wordt het risico, ver

bonden aan de lancering van digitalc 

DTH-diensten in Nederland en 

Scandinavie, verkleind.'' 

Digitale sateiliet-televisie is door 

Ncthold in augustus 1996 gelanceerd. 

Digitalisering leidt tot lagere distribu

tiekosten, en de ruimte voor het in ge

bruik nemcn van nieuwe kanalen wordt 

vergroot. 16 Een uitgebreidere themati

sche programmering, herhalingen van 

programma's op verzoek, films op ver

zoek en een elektronische programma

gids kunnen nu aan de kijker worden 

aangeboden. Volgens A1ultJCIJolce sluit 

digitalc televisie aan bij de verandcren

de eisen van de kijker. Het grootste na

deel van de digitalisering betreft de 

aanschaf van een digitale decoder: deze 

kost op het ogenblik fl. 1600,

MultJChoice stelt, op basis van onder

zoeksgegevens en marktvoorspeilingen 

over reeds operationele digitale uit

zendsystemen in de Verenigde Staten 

en Zuid-Afrika, dat de initiele kosten 

geen belemmering hoeven te zijn voor 

een gebruik op grote schaal. Zoals met 

vele nieuwe technologiecn het geval is 

dalen de prijzen in deze markten snel 

wanneer er meerdere systemen beschik

baar komen en de produktievolumes 

stijgen. MultiChoice wil deze herfst haar 

movies on demand-service lanceren in de 

Benelux en Scandinavie. De abonnees 

kunnen het signaal rechtstreeks via een 

schotel ontvangen (DTH) of via de ka

belmaatschappijen en de telecommuni

catienetwerken. 

Ether 

Ook hier is tweewegverkeer moeilijk te 

realiseren, aileen hybride oplossingen 

zijn voorhanden. De verwachting is dat 

dienstverlening via dit kanaal vooral in

teressant zal zijn voor de kleine mark-
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ten voor specialistische grocpen, zoals 

lokale televisie. De NOZFtv1A start 

hinnenkort met testuitzendingen voor 

aardse digitale tv (OTT) via de DVH-T

(digltal Pidco lnoadcast for tmest1·ial tu) 

norm; DVB is ecn Europecs consortium 

dat standaarden formuleert die in toc

nemendc mate wcrcldwijd worden gc

acceptcerd. Zo'n duizend huishoudcns 

zullcn dan kcnnis kunnen maken met 

digitale interactievc tv. Volgcns direc

teur Vader van NOZEMA wordt 'tv via 

de Iucht' een helangrijke uitzendmetho

dc, aardse televisie vormt een alterna

tief voor onder andere kabeltelevisie en 

satelliettclcvisie. Daannec wordt DTT 

de derdc concurrerende digitale va

riant. NOZEMA hccft zich vcrcnigd in 

D1giTaq, een samenwerkingwerband 

met de Britsc Dicjital TV CroufJ en ecn 

aantal !eden van de EBU (de furoflrall 

J-lroadwsti11g liHioll, samenwerkingsver

band van de Europese publieke omroe

pen). Het doc! is op Europees niveau te 

lohbyen voor DDT 

Het Engelse ondcrzoekshureau CDC 

concludeert in het rapport 'Digital 

Terrestrial Televisio11 - a11 eco110111ic altm111tiue 

to satellite cmd cable' dat DTT op de lange 

termijn waarschijnlijk het dominante 

digitale systcem gaat worden in een 

aantal belangrijkc Europcse Ianden. 

Het bureau zegt dat door de steeds 

grotcr wordende publicke acccptatie 

van betaal-tv en de stijging van de ad

vertenticbudgettcn de behocfte aan tv

kanalen stcrk zal toenemen. Aan de 

grociende bchoefte aan capaciteit kan 

OTT goed voldoen. Wanneer wordt 

uitgcgaan van een land waarin dertig 

kanalcn worden aangeboden aan vijftig 

miljoen huishoudens hlijkt aardse digi

talc tv verrcweg de goedkoopste in

frastructuur te zijn. Kabel is het duurst 

vanwege de enorme investeringen die 

noodzakelijk zijn CDC stelt dat 'het 

hctcr i<. om ccn infra'itructuur gclcide

lijk uit te houwen dan ccn complcet 

systccm te bouwcn en te hopen dat de 

con<.ument dat wil gaan gchruiken', vcr

gelijk de kip-ei-situatie bij de kabel. In 

vcrgelijking met digitalc satellict-tv i<. 

DTT tot een pcnetraliegraad van R3'){, 

vee! goedkopcr. Aangezien DTT uni

vcrscle toegankelijkhcid hiedt en de sa

tellict niet, kan OTT de katalysator 

vormen voor de informaticmaat<.chap

pij. Het CDC verwacht dat in het jaar 

2000 acht miljoen Europcse huishou

dcns digitalc tv zullen ontvangcn waar

bij 'aards digitaal' de meest toegepaste 

methode zou zijn. 1-

T wee scenario's 
De verschillende informatickanalen 

ontwikkelen zich nict onafhankelijk 

van elkaar. De cigenarcn en exploitan

ten van de kanalen willen allcmaal een 

groot aandeel in het inlonnatieverkcer 

verkrijgen. Zij bcgeven zich np de 

markt voor het aanbieden van verschil

lcnde diensten zoals omroep, tclcfonic. 

datavcrkeer, abonnee-tclcvisie, interac

tieve dienstcn als P1dro 011 dc1111111<l, toe

gang tot hct Internet etc. Het lijkt erop 

dat de vcrschillende infrastructuren nict 

Ianger gekoppcld zijn aan het vcrsprei

dcn van bepaalde, infrastructuurspcci

fiekc diensten. Nu duidelijk is dat er 

verschillcnde 'elcktronische snelwegen' 

zullcn ontstaan is bet de vraag we ike de 

mccst gebruikt gaat worden. Cczien de 

ontwikkelingen he<.taan cr verschillen

de mogclijkhedcn die elk van zecr gro

te invloed zullen zijn op de tocgang tot 

informatie en de prijs die betaald moet 

worden voor het verkrijgcn van infor

matie. 

De overhcid wil concurrentic op het 

gebied van bet aanhiedcn van telccom

municatiediensten stimulcren. Daarom 



mag I'TT Telecom niet Ianger de enige 

aanhieder zijn. De gedachtc i'> dat bier

door gunstige prijzen zullcn ontqaan 

voor het gehruik van de voorzieningen 

voor zowel con<;ument als bedrijfslc

ven. De concurrentie moet plaatsvin

den tussen de aanbieders van diensten 

via verschillende infrastructuren: bhel

en vast telefonienetwerk en via de 

ether. 

Nict aileen op het gebied van telecom

municatic is concurrentic vereist, maar 

voor de gehcle inforrnatievoorziening. 

Aangezicn het beheer van de verschil

lende inlrastructuren in steeds groterc 

mate geprivati<;eerd is, moeten voor her 

verkrijgen van iedcre dicnst voor de 

consument alternatieven voorhanden 

zijn. Zo wordt ernaar gestreefd dat ver

schillendc dicnstenaanbieders telefonie 

aanbieden. De PTT over het telefonie

netwerk en de kabelexploitanten over 

het kabelnetwerk Daarnaast bn ook 

via hctzelfde netwerk concurrentie Ius

sen dienstenaanbieders plaatsvinden. 

Zo kunnen zowel de exploitanten van 

een bbelnet als A1ultiC!Joice via hct ka

belnet pakkctten van televisieprogram

ma's en ppv-diemten aanbieden. 

Op her tcrrein van de gehele inlorma

tievoorziening is er een aantal scena

rio's te construcren volgens welke de 

ontwikkeling van verschillende infor

matiebnalcn en bijbehorende diensten 

zal plaatsvindcn. De focus van concur

rentie betrdt voornamelijk de doorgiftc 

van televisiebnalen en diensten die 

zich op het grensgebied van de massa

mcdia en telecommunicatie bevinden; 

de interactieve diensten waarhij heel

den verstuurd worden. In deze para

graaf bespreken wij twee scenario's. In 

het eerste scenario wordt de bbel de 

dominante infrastructuur. In hct tweede 

scenario ontstaat er werkelijk concur

rentie tussen de verschillende infra-

( llV I '<J7 

structuren (en hun beheerders). 

Scenario 1: de kabel dominant 

De liberalisering door de Mediawct 

heeft grote gevolgen voor de ontwikke

ling van de distributie-infrastructuren. 

Het stimuleert de ontwikkeling van de 

kahel tot een verglaasd medium waar

over op grote schaal tweewegverkeer 

mogelijk is: het geeft de exploitanten 

mcer mogelijkheden om de investcrin

gen in de kabelnetten tcrug te vcrdie

ncn. Liheralisering moct de concurren

tie op het gehicd van telecommunicatie 

bevorderen. De mogelijke keerzijdc 

van een liberalisering op deze wijze is 

echter dat de kabelexploitant een 

machtspositic verkrijgt ten opzichte 

van diensten- en programma-aanhie

ders. 

In een rapport van het ministerie van 

0C&W 1
' wordt gezegd dat ten gcvol

ge van de hoge kabelpenetratiegraad in 

Nederland (93'){, van de huishoudens 

heeft een aansluiting) en de afwezig

heid van effectieve concurrentic van al

ternatieve signaaldistributiesystemen de 

omroepprogramma-aanbiedcrs aileen 

via de kabel hun diensten aan een groot 

publiek kunnen aanbieden: 

- de kabcl heclt een kostcnvoordeel ho

ven de satclliet, voor een directc ont

vangst moct de consument zowel ecn 

digitale decoder kopen als een schotel. 

Naast deze hogere kostcn hecft de sa

telliet een klciner aanbod, de publicke 

omroepen maken (no g) gcen dec! uit 

van de diensten die de satelliet bn aan

bieden, 

de infrastructuur van I'TT Telecom is 

nog niet breedhandig, het zal nog min

stens tien jaar duren voordat via dit net

werk op grote schaal heelden verstuurd 

kunnen worden, 

- aardse televisie is nog niet gedigitali-
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seerd en heeft bijgevolg een beperkte 

transportcapacitei t 

Naast deze sterke punten investeren de 

exploitanten in hun netten om ook an

dere diensten dan ornroepdiensten aan 

te biedcn, zoals telefonie en Internet 

access. De toegang tot het Internet via 

de kabel is vee! sneller dan via het tele

fonienetwerk Het aanbieden van toe

gang tot Internet kan een belangrijk 

sterk punt worden, orndat telefonie in 

toenernende mate via het Internet zal 

gaan plaatsvinden 19 Het is denkbaar 

dat vee! consurnenten niet aileen voor 

het ontvangen van ornroepdiensten, 

maar voor aile inforrnatie- en telecorn

rnunicatiediensten aileen een aanslui

ting hebben op de kabel Dit rnaakt de 

concurrentiepositie ten opzichte van 

het bestaande telefonienetwerk aileen 

maar grater. 

Voor het verspreiden van ornroeppro

grarnrna's is de kabelexploitant mono

polist in zijn verzorgingsgebied. 

Daarnaast willen de kabelexploitanten 

via de eigen infrastructuur diensten 

aanbieden die bijvoorbeeld onder bete

re condities aan de abonnee kunnen 

worden aangeboden dan de diensten 

van concurrenten. De notitie 'Liberali

sering Mediawet' ( 1995) biedt de kabel

exploitanten de rnogelijkheid om zelf 

diensten aan te bieden. De rneeste ex

ploitanten Iaten deze rnogelijkheid niet 

onbenut: de ontwikkclingen in de ka

belbranche als schaalvergroting, het 

ontstaan van sarnenwerkingsverbanden 

tussen exploitanten onderling met het 

doe! betaal-tv en telecornrnunicatie

diensten aan te bieden en de toetreding 

tot de kabelsector van contentaanbie

ders zoals Philips en Reiss Media zijn 

een aanloop naar het aanbieden van 

dicnsten op grate schaal 

Binnen deze ontwikkelingen past ook 

het aanbieden van de huidige program

rna's in de vorrn van pakketten. Dit be

tekcnt voor de cxploitant narnelijk een 

vergroting van de inkornsten. In het 

rapport van OC&: W worden de ontwik

kelingen vergeleken met de huidige 

stand van zaken in de kabelbranche in 

de Vcrenigde Staten waar hct aanbie

den van programma's in pakketten a! 

lang plaatsvindt. 

In de Verenigde Staten heeft 96% van 

de huishoudens een kabelaansluiting, 

slcchts 63% neernt een abonnernent. 

Dit kan niet verklaard worden op grond 

van concurrentie van alternatieve sig

naaldistributiesysternen zoals satelliet 

om de eenvoudige reden dat maar 67% 

van de bevolking een aansluiting heeft 

op ecn van de infrastructuren. Met an

dere woorden: 4% heeft een aansluiting 

op een andere infrastructuur dan de ka

bel Concurrentie tussen infrastructuren 

is blijkbaar afwezig orndat de kabel cen 

groot cornpetitief voordeel heeft. De 

ether wordt niet rneegeteld als medium 

orndat deze aileen signalen van lokale 

stations uitzendt die gratis te ontvan

gen zijn. De vcrklaring voor het !age 

percentage huishoudens dat een abon

nernent heeft op kabeltelevisie is het 

feit dat kabeltelevisie voor een groat 

dee! van de bevolking te duur is en cr 

geen goedkopere alternatieven voor

handen zijn. 

De afwezigheid van concurrerendc 

structuren geeft de exploitanten de rno

gelijkheden om de prijzen voor de aan

geboden diensten zelf te bepalen. Zij 

bieden de programma's aan in pakkct

ten: in de vorrn van een basispakket en 

aanvullende pakketten van tv-kanalcn. 

Uit het onderzoek blijkt dat 53°,{, van 

de kabclabonnees aileen een basispak

ket neernt en 47% (van de gcnoemde 

53%) een of rneerdere pluspakketten. 

Voor de verschillende pakketten wor-



den bedragen van gemiddeld 2 1 dollar 

per maand betaald. Voor individuele 

abonneetelevisiekanalen en pay per view

kana len moeten dan nog eens aparte 

kosten betaald worden. De inkomsten 

voor de exploitant bestaan voor twee

derdc dee! uit de opbrengst van de pak

kettcn. Zo'n 22% van de inkomsten 

worden verdiend met individuele abon

nee- en ppv-kanalen. De tarieven voor 

kabeltelevisie namcn fors toe. Hct bc

staandc aanbod is in de periode 1987-

1993 drie keer zo duur geworden om

dat het opgesplitst is in drie delen: 

basispakket, pluspakketten en individu

ele kanalen. De prijs per onderdeel is 

dezelfde prijs die men voorheen voor 

het gehelc aanbod betaalde. Volgens 

het rapport worden de explosieve prijs

stijgingen veroorzaakt door de rol van 

de exploitant als dienstenaanbieder Hij 

koopt programma's van de leveranciers, 

beschouwt die vergoeding als inkoop

kosten en geeft ze vervolgens met een 

marge door aan de consument. 

Tweederde van de kosten voor de ka

belexploitant bestaan dan ook uit mar

keting- en programmakosten. In 

Nederland bestaan de kabelkosten voor 

90% uit infrastructuurkosten en alge

mene kosten. 

De explosieve stijging van de tarieven 

voor kabeltelevisie werd in 1993 een 

halt toe geroepen Toen werd de Cable 

TelevisioM Consumer Protection and 

CompetitioM Act door het Huis van 

Afgevaardigden aangenomen waardoor 

tarieftoezicht mogelijk werd. 

De toegang uoor andere dieMstenaanbieders 

In de Verenigde Staten kunnen kabel

exploitanten ertoe verplicht worden 

bepaalde programma's door te geven 

via het basispakket (publieke diensten 

etc). Daarnaast benaderen de exploi

tanten zclf aanbieders van zenders en 
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programma's die zij willen doorgeven 

via hun net. De programma-aanbicders 

ontvangen een vergoeding voor door

gifte. Deze kanalen worden tegen een 

hogere vergoeding doorgegeven aan de 

consument in een pluspakket. Overi

gens is het tarief wat de exploitant voor 

een pakket mag vragen afhankelijk van 

de kosten voor de aankoop van pro

gramma's. Een derde mogelijkheid voor 

een omroep om toegelaten te worden 

tot de kabel is tegen betaling Het gaat 

om programma-aanbieders die (nog) 

niet commercieel interessant zijn voor 

de exploitanten. De kabelmaatschappij 

kan in zo'n geval een vcrgoeding vra

gen die net zo hoog is als de hoogste 

vergoeding die zij zelf betalen aan pro

gramma-aanbieders die zij commercieel 

interessant achten voor hun pluspakket. 

Cezien de schaarste op de kabel bepa

len de exploitanten de toegang tot de 

kabel en de kosten. Aileen de commer

cieel interessante kanalen hebben een 

grote kans op doorgifte Dit geldt ook 

voor de opname in pakketten van aan

bieders van satelliettelevisie. 

Volgens bovenstaand scenario wordt de 

kabel de belangrijkste 'elektronische 

snelweg'. Niet aileen voor het aanbie

den van omroepdiensten, maar ook 

voor het aanbieden van aanverwante 

diensten als pay per view-diensten en te

lecommunicatiediensten. Ook in 

Nederland blijft voor de kabelexploi

tanten echter voorlopig (5-1 0 jaar) de 

grootste inkomstenbron: pakketten van 

tv-programma's. De enorme aankoop

sommen voor de kabelnetten en de ex

tra investeringen om het kabelnet te in

noveren kunnen, vanwege geringe 

opbrengsten die telecommunicatiedien

sten op een termijn van vijf tot tien jaar 

zullen genereren en de onzekerheden 

met betrekking tot de opbrengstcn van 

nieuwe diensten als ppv, shopping, 
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Internet c1ccess e.d., aileen terugverdiend 

worden wanneer het huidige program

ma-aanbod drie keer zo duur wordt. De 

inkomsten uit de pakketteo zullen de 

komende tien jaar de belangrijkste bran 

van inkomsten zijn. 

Het lijkt er sterk op dat de exploitanten 

de netten gekocht bebben met het idee 

dat de ontwikkeling van de opbreng

sten hetzelfde zal verlopen als in de 

Verenigde Staten. De kabelexploitant 

ziet het lieh,t een klein basispakket. De 

andere programma's en (commcrcielc) 

omroepen verdwijnen dan achter een 

decoder in een pluspakket. Op dit mo

ment bevinden we ons in dezelfde situ

atie als de Verenigde Staten in 1987, 

voordat de explosieve stijging van de 

tarieven began. 

In Nederland kunnen de ontwikkelin

gen volgens dit scenario de eerstko

mende vijl jaar plaatsvinden, athanke

lijk van de komst van een digitale 

decoder. 

Scenario '2: Concurrentie tussen de 

verschillende infrastructuren 

Dit scenario zal pas over een aantal jaar 

kunnen plaatsvinden omdat de afzon

derlijke infrastructuren nog zecr onge

lijk ontwikkeld zijn. Volgens dit scena

rio zullen zowel de kabel als het 

telcfonienctwerk van PTT Telecom 

zich ontwikkelen tot een 'elektronische 

snelweg' welke toegang biedt tot aile 

mogelijke elektronische diensten. Om 

deze situatie te bereiken invcsteren de 

kahelexploitanten in hun netwerk om 

het geschikt te maken voor tweeweg

verkeer en PTT Telecom investeert in 

haar netwcrk om op grote schaal allo

cutieve diensten aan te bieden. Ook in

vesteert I'TT Telecom in de ontwikke

ling van het Bror~dllillld Video Netll'or·k. Dit 

kan een alternaticf netwerk zijn voor 

dat van de NOZEMA en de -,chakel 

vormen tussen de verschillende kabcl

netten in Nederland, het kan in plaats 

van NOZEMA de kabelnetwerken voe

den mel signalen. Dit kan overigens 

ook beschouwd worden als een strate

gic om de kabelexploitanten te ont

moedigen hun structuren te integreren 

voor hct aanbieden van telecommuni

catiediensten 2 " 

De kabelexploitanten zijn al hegonnen 

met innovatie van het net. In Enertel 

vindt samenwerking tussen de exploi

tanten plaats voor hct aanbieden van 

telecommunicatiediensten. Om de ka

belnetten underling met elkaar te ver

binden zal worden samengewerkt met 

bijvoorheeld de NS of mel de energie

hedrijven die zelf a! een groat percen

tage van de kabelnetwerken beheren. 

PTT Telecom trekt zich, verplicht, te

rug uit de kabclbranche en is genood

zaakt om de concurrentie op het gehied 

van telccommunicatie en interactieve 

diensten met de kabcl aan te gaan. 

Wanneer het gehruik van de consument 

van interactieve diensten toe zal ne

men, zal dit voor een belangrijk dee! 

via het Internet plaatsvinden, daarnaast 

zal telelonie in toenemende mate via 

het Internet plaatsvindcn. Om de con

sument cen snellerc toegang tot het 

Internet te bieden en het opvragen van 

beelden in de vorm van films en sporte

venementen mogelijk te maken 1s inno

vatie tot een breedbandig netwerk 

noodzakelijk De CAl Westland bewijst 

dat toegang tot het Internet via de ka

bel vee! sncller is en meer mogelijkhe

den biedt. Om drie redenen noodzaken 

deze ontwikkelingen PTT Telecom tot 

innovatie van het bestaande telcfonie

net: 

- afname van de inkomsten u1t telcfonie

diensten; 

- een toename van het aantal gchruikers 



van het Internet via de kabel: 

- nieuwc hronnen van inkomsten, zoals 

/lil)' f>cr PinP, crceeren. 

In dit scenario is binnen een termijn 

van zo'n tien jaar het netwcrk van PTT 

Telecom een gelijkwaardige concurrent 

van hct kabelnet. Volgens ). van den 

lkukel van de VECAI is dit mogelijk 

omdat PTT Telecom binnen deze ter

mijn het netwerk hreedbandig kan ma

ken. Dit geeft I'TT Telecom ook de 

nwgelijkheid om tc concurrcren met de 

kahel<,ector op het gcbied van allocu

tieve diensten: PTT Telecom gaat, 

evenals de kahelexploitanten omroep

dicmtetl aanbieden aan de consument. 

Voor de consument zal dit leiden tot 

ecn daling van de kosten voor het ont

vangen van televisiekanalen. Voor de 

aanhicders van omrocpdiemten leidt 

dit tot een hctere onderhandelingspo'>i

tic voor doorgifte van de diensten aan 

de con<,ument. Fr be.,taan nu twce 'vas

te' intrastructuren die heiden fungeren 

als een 'super elektroni'>che snelweg' 

Naast het teldonienetwcrk en kabelnet 

ontwikkelen ook de satelliet en ether 

zich tot intra<,tructuren waarover een 

groot aanbod van omroepdienstcn vcr

V()(:r·d kan worden. De satelliet zendt 

nu Jl digitaal u1t, n1atJr i;., nog te duur 

voor de comument. Warmecr de condi

ties voor toegang tot de kahel omhoog 

gaar1 vom de aanbicder van satellict

dren<,ten zal ZIJ dczc via hct telcfonie

netwerk kunnen aanhieden. Daarnaast 

hestaat de nwgclrJkhcid dat 'dmct to ho

nrc' satellicttelevisie enorm zal toene

men. Nu er a! digrtalc satelliet-tv i'> 

nwctcn de anderen op korte tcrmijn 

het transport van cliellSten cligitaliseren 

omdat zq ander<, de slag om de consu

ment clreigen te verliezen. Het aantal 

kanalcn dat <,atcllict-tv kan hreden is nu 

velc malcn groter, het kabelnctwcr-k bij-

(I)V 1 '17 

voorbeeld moet deze nieuwe kanalen 

kunnen transporteren om het aanbod 

zo groot en interessant mogelijk tc ma

ken, vooral Pidco on dcmmrd-dicn<,ten ver

eisen vee! ruimte op de kabel omdat 

hiervoor vee! kana len nodig zijn. 

Zowel de kabelexploitanten als NOZE

MA gaan digitaal uitzenden. De ver

wachting is clat digitale tclevisie via de 

kabel in 199H-1999 zal plaatsvinden 

Aarcl<,e cligitalc telcvisie zal naar aile 

waarschijnlijkheid cen tot twee jaar 

daarna een teit zijn De kosten van 

aardse digitale televisie zijn lager clan 

bij de kabcl. Vanat I januari start NO

ZEI'v1A een experiment met aarclse cligi

tale tv in Amsterdam. Wanneer aards 

digitale tv slaagt zal zij cen alternatiel 

zijn voor kabel en satelliet. Dit draagt 

bij aan het in stand houdcn van een 

aanvaarclbaar, realistisch prijsniveau 

voor zowel de aanbieders van clicnsten 

als voor de consumenten. 

Ontwikkelingen volgcns dit scenario 

zullcn zich op lang ere tennijn ( >5 jaar) 

voordoen. Over het algcmeen verwacht 

men clat de bestaande combinaties van 

cliensten en infrastructuren de komcncle 

vijf jaar zullen blijven bestaan. Dever

schillencle infrastructuren zullen speci

fieke diensten blijven aanbieden. Zo 

blijlt de kernactiviteit van de kabelcx

ploitanten het aanhieden van omroep

cliensten en blijft de I'TT de belangrijk

ste aanbiecler van tclecommunicatie

cliensten. Deze diensten zullen ook vra 

de bestaande speciheke randapparatuur 

ontvangen worden. Op langcre termip1 

(>5 jaarl ontstaat een convergerende 

beweging: de tv, teleloon en pc groeien 

naar elkaar toe wat uiteinclelijk zal lei

den tot ccn multimedia-apparaat waar

mee een aansluiting op aile infrastructu

rcn mogeliJk is. 

De concurrentie tu<;<,en de infrastructu-
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ren zal vooral plaatsvinden op basis van 

prijzen, gebruiksvriendelijkheid en 

'content' die aangeboden wordt. 

Drs. M. ]a11Sell is stafmedewerker vall bet 

Wetellscbappelijk fllstituut voor het CDA 

NIP A1ol studeert Bestuurs- en 

Orgmtisatiewetenscbap aan de Katholieke 

Ulliversiteit Nljmegen ell is !Jail september 1996 

tot nt met jamwri 1997 stageair bij bet 

Wetenschappelijk lnstiluut. 

No ten 
R. van den Boogaard: 'De slag om tv-voetbal i'> 

nog maar net begonnen', 1n NRC Hondelsblud 
14 fehruan 1096 

Overigen<:> blijkt uit de literatuur dat de set top 

hox (stb) onderdcel kan ziJn van encrzijds de 

1nfra~tructuur en anderzl)d<:> de con<:>umenten

elektronica. Aangez1en nag niet geheel duide

lijk i.;; waartoe de stb gerekend moet worden i.;; 

crvoor gekozen om hct apparaat als cen apart 

onderdeel van de keten van informatievoorz1c 

ning tc bcschouwcn. 

3. BBC, Extendi11y tho1ce 111 tiJe digital (Ji}e, Lon den, 
1996 

4. De transmissic door hct convcrtcrcn van becld 

en geluid in h1naire eenheden. Dtgitale <;tgna

len zijn minder gevoelig dan analoge signalen 
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