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Onderwerp: Eindrapportage stuQie Tele-informatiebeleid 

I 
i 

Bij schrijven dd. 3" december , 982, DGWB 25:292, heeft u, mlde ten behoeve en 

met steun van het Ministerie van Econ~mischezaken, ons beide~ belast met een 
studie van ontwikkeling' van informati;diensten en' -voorzi~ningen.u· stelde 

daarin: ·Een objectief beeld van mog~lijkheden voor en behpeften aan nieuwe 
diensten voor de ~rofessionele gebruiker en de individuele !consument, en van 
beleidsrelev~nte consequènties daarvan, is van grote betekeniS voor verantwoor

d~ en tij~ige beslut'tvormfngin h~t kader van het informatiebeleid·. 

Met onzt;l brief van,13 juni1983hebbe~,wiju een voortgangsrapportage aangebo
den, waarin wij voC;rlopig inglngèn op de drie door u nader genoemde doelstel-

lingen voor de studie:, . ., 
1. het opstellen van eenwetenschappelljke 'sy;;tematiek die inzicht yerschaft in 

de samenhang tussen informatiediensten en -voorzieningen~ 

2. het opstellen van een overzicht van diensten en voorzieningen die in het 
buitenland met succes (en wellicht ~ok zonder succes) zijni' gerealiseerd,' aan 

de hand val'!. vOornoeindesyst~matiek: .. ,,1 . 
3. indicaties geven voor realistische mogelijkheden voor nieu""e informatiedien-

sten in Nederland en de daarvoor gewenste voorzieningen, op grond van deze 
systematiek. 

Inmiddels zijn commentaren' op dit voortgangsrapport ingewonnen van een uitge
breide groep van personen.' In de eerste plaats betrof ditl~den van de onder 
auspiciën van de Nede'rlandsch'e Maatschappij voor Ni jverh~id en Handel, de 

Koninklijke Nederlands~ Academie van Wetenschappen en het Kohinklijk Institu~t 
van I ngëiüeurs tot stand gebráchte gesprekskring ~ens en' Iniiormatiet' i alsmede 

, ' ",. , . :. . 

ieden van deltNieuweDiensten Gebruikers Advies Groep· (NDGAG) ~ Daarnaast h.eeft 

bespreking van de voorlopige studieresultate'n 'ook plaatsgevonden in de telE\conl
municatiewerkgroep van het Centrum voor Informatiebel:eiq (CIB) • Ook is profijt 
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getrokken van discussies in buitenlandse fora. Tenslotte zijn de voorlopige 
studieresultaten gepresenteerd in de Interdepartementale Commissie Informatie
beleid (ICI) op 2 november jl. 

Vele van de langs deze wegen ontvangen reacties en de verdere studie in de pro
jectgroep BIT, zijn verwerkt in de definitieve versie van ons rapport "Basis 
voor een Tele-informatiebeleid·, dat wij u hierbij aanbieden. Naast verschil
lende reeds in het voortgangsrapport toegezegde uitbreidingen, met name ten 
aanzien van professionele toepassingen en maatschappelijk-economische aspecten 
van tele-informatiediensten, hebben wij - in het ons toegemeten tijdvak van 
tien maanden - getracht om de door u gevraagde beleidsrelevante consequenties 
van de huidige ontwikkelingen zo goed mogelijk aan te duiden. 
Op verzoek van uw departement is tussentijds onze visie op deze consequenties 
aangeboden in de vorm van een concept hoofdstuk 4 (brief d.d. 8 dec. 1983). 

Omdat tijdens de tweede helft van onze studie het Kabinet reeds een aantal be
leidsvoornemens op het onderhavige gebied heeft bekend gemaakt, onder meer in" 
de Medianota, is de redactie van de concrete aandachtspunten voor de besluit
vorming over nieuw te formuleren bepalingen, of te scheppen voorwaarden voor 
het gebruik van de moderne informatietechnologie, aangepast. 
De nog heftige mediadiscussie in Nederland, en de nog vele onopgeloste beleids
vragen inzake communicatie-infrastructuren en nieuwe informatiediensten, beves
tigen naar ons oordeel wel de blijvende behoefte aan het door u gevraagde denk
kader voor belangenafweging door de overheid. 

Hoewel de studie conform uw opdracht geheel onder onze directe verantwoorde
lijkheid is geschied, was uitvoering onQerzijds onmogelijk geweest zonder de 
toegewijde werkzaamheden en deskundige kritiek van de overige leden van de pro
jectgroep BIT, te weten: 

prof.dr. A.R. Bakker, Rijksuniversiteit Leiden 
prof.dr. A.B. Frielink, Universiteit van Amsterdam 
mevrouw dr. F. Klaver, Universiteit van Amsterdam 
de heerB. van Kaam, redacteur VU-Magazine, Amsterdam 

In het najaar van 1983 hebben ook prof. J.M. vanOorschot, Vrije Universiteit 
Amsterdam, en mr. F. Kuitenbrouwer, redacteur NRC HandelSblad, hun welwillende 
medewerking aan de projectgroep verleend, de heer Kuitenbrouwer tijdens buiten
landse reizen van mevrouw Klaver. 
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In de studieperiode is , naast de bovengenoemde presentatie aan de ICI, twee 

keer overleg geweest met een ambtelijke contactgroep met vertegenwoordigers van 

de departementen Verkeer en Waterstaat; Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ; 

Economische Zaken; en Onderwijs en Wetenschappen. 

Voor de samenstelling van deze groep mogen wij verwijzen naar bijlage 2 van het 

rapport. 

Gelet op het door u aangevoerde maatschappelijke belang van verantwoorde en 

tijdige besluitvorming op het grote gebied van het informatiebeleid, spreken de 

auteurs de hoop uit, dat u aanleiding zult zien tot ruime verspreiding en ge

bruik van de hierbij afgeronde studie "Basis voor een Tele-informatiebeleid". 

Een populariserende kenschets hiervan door de heer van Kaam tot stand gebracht, 

kan daarbij wellicht dienstig zijn , en wordt u hierbij eveneens aangeboden . 

w.g. 

prof . dr.ir. J.L. Bordewijk 

Technische Hogeschool Delft 

w.g . 

prof .dr. J . C. Arnbak 

Technische Hoge school Eindhoven 

Bijlagen: - "Basis voor Tele-informatiebeleid" (Eindrapport) 

- "Kort gezegd" (populariserende kenschets) 
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BASIS VOOR EEN TELE-INFORMATIEBELEID: VERANTWOORDING 

Ten geleide 

In de afgelopen jaren zijn de vakgebieden telecommunicatie en computertechniek 

elkaar steeds nader gekomen met als uiteindelijk resultaat een intensieve, we

derzijds stimulerende relatie. 

Beide vakgebieden zijn nog volop in beweging. Men denke aan ontwikkelingen als 

satellietcommunicatie, kabeltelevisie, de glasvezel, de gei'.ntegreerde optica, 

snelle digitale elektronica, 'large scale integration', de databank, de micro

processor, de 'personal computer'. 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de modernste ontwikkelingen op beide ge

bieden, en de combinatie daarvan, de realisering mogelijk lijken te maken van 

nieuwe zogenaamde tele-informatiediensten die tot voor kort nog onbereikbaar 

waren. 

Het sociaal-economisch belang van de ontwikkeling van zulke nieuwe diensten is 

sterk afhankelijk van de exploitatiemogelijkheden en exportkansen van de 

bijbehorende technische voorzieningen en informatiebestanden, en de hiermee te 

bereiken verhoogde effectiviteit van Nederlandse ondernemingen en organisa

ties. Hiermee is ook verbonden de problematiek van de teruglopende 

werkgelegenheid. Voor deze terugloop zijn twee oorzaken aan te wijzen, te 

we ten: 

het verlies van arbeidsplaatsen door toepassing van meer efficiente profes

sionele informatiesystemen in overheid en bedrijfsleven; 

het onvoldoende creeren van nieuwe arbeidsplaatsen door het niet adequaat 

reageren van het onderzoek, het (beroeps-)onderwijs, de ondernemingen en de 

arbeidsmarkt op de huidige ontwikkelingen. 

Ook de professionele informatica-beoefening is nag niet tot bloei gekomen. 

In potentie is de Nederlandse positie niet slecht. Zo is er een sterke traditie 

voor internationale handel en dienstverlening, en is er het algemeen hoge scho

lingsniveau van de bevolking. Ook technische voorzieningen, zoals 

kabeltelevisienetten en PTT-infrastructuren zijn, vanwege de hoge 

bevolkingsdichtheid, met relatief lage investeringen beschikbaar gekomen. 

Ondanks de gunstig lijkende uitgangstelling voor de "informatie-industrie", kan 

men in verschillende kringen zorgelijke uitspraken opvangen. Dan wordt 

bijvoorbeeld gewezen op de beperkte afzetmarkt die Nederland doo r zijn 

bescheiden omvang biedt. Vergelijking in Europees verband leert echter dat dit 

argument niet doorslaggevend hoeft te zijn, als nationale en internationale 

samenwerking voldoende gestalte krijgt. Een tweede punt van zorg betreft de 

zeer beperkte mogelijkheden, en daarmee samenhangende geringe aandacht, die 

lijken te bestaan voor nieuwe informatiediensten, die afwijken van de bekende, 

door de omroepen en PTT verzorgde, tele-informatiediensten. 

Deze nieuwe diensten vertonen voor een deel een zo principieel ander karakte r 

dan bestaaode tele-informatiediensten, dat ze nopen tot een bezinning op de 

huidige maatschappelijke, juridische en technische kaders, waarbinnen de 

diensten moeten functioneren. 
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Deze bezinning kan worden gestructureerd aan de hand van de volgende vijf 

vragen: 

1. Wat zijn tele-informatiediensten? 

2. Welke nieuwe diensten zijn mogelijk? 

3. Welke van deze nieuwe diensten zijn maatschappelijk zinvol of bevorderen de 
economie? 

4. Welke juridische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om 
tot een voorspoedige en harmonische ontwikkeling te geraken op het terrein 
van nieuwe tele-informatiediensten? 

5. Wat zijn de meest typerende buitenlandse ontwikkelingen op dit gebied? 

Het zijn deze vragen waarop de twee auteurs van dit rapport, opgesteld in op

dracht van de Co6rdinerende Minister van Wetenschapsbeleid (Bijlage 1), in de 

eerste vijf hoofdstukken ingaan. De lezer die met een samenvattend overzicht en 

conclusies van de studie wil volstaan, zij verwezen naar hoofdstuk 6. 

Opdracht en werkwijze 

De uitvoering van de in Bijlage 1 verwoorde opdracht vergt zicht op veel meer 

dan een paar vakgebieden, Met de in Bijlage 2 vermelde multidisciplinaire pro

jectgroep (BIT) van deskundigen werd 21 keer vergaderd in de loop van 1983, te 

weten 17 keer ten kantore van de Maatschap van Dien + Co. te Amsterdam, drie 

keer bij de groep BAZIS in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, en een keer bij 

de DIVAC-groep in het Projecten Centrum Geldrop van het Philips Natuurkundig 

Labor a tor ium. 

Tevens hebben de beide auteurs twee keer overlegd met de eveneens in Bijlage 2 

vermelde vertegenwoordigers van vier departementen. Een voortgangsrapportage 

kwam in juni 1983 gereed en werd voorgelegd aan onder andere de in Bijlage 3 

genoemde personen die hun comment~ren en suggesties ter zake uitbrachten in het 

najaar 1983. Op 2 november 1983 zijn de voorlopige bevindingen besproken met de 

Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI). 

Zonder al deze reacties en de ondersteuning van de beide part-time secretaris

sen J.J.J. de Bont en D. de Bruijn hadde n de twee auteurs van deze onafhanke

lijke studie niet de verantwoordelijkheid daarvoor op zich kunnen nemen. Het is 

hen gebleken dat er uiteenlopende, zeer grate belangen gemoeid zijn met een 

duidelijk informatiebeleid in Nederland. Pas als alle wezenlijke belangen 

zichtbaar zijn en naast of met elkaar blijvend tot uiting kunnen komen, zullen 

nieuwe tele-informatiediensten optimaal in de samenleving functioneren. De 

auteurs hopen dat deze studie een bijdrage zal zijn tot de karakteriseri ng en 

structurering van al die Nederlandse belangen. 

Prof.dr.ir. J.L. Bordewijk, 

TH Delft. 

Voorzitter projectgroep BIT, 

voorjaar 1983. 

Prof.dr. J.C. Arnbak, 

TH Eindhoven. 

Voorzitter projectgroep BIT, 

najaar 1983. 
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1. 1 

1. WAT ZIJN TELE-INFORMATIEDIENSTEN? 

1.1. Globale terreinafbakening 

Het lijkt wat schools een studierapport te opene n met een verki aring van 

een term. Toch gebeurt dat in dit rapport, De auteurs van dit rapport 

zijn er namelijk van overtuigd, dat eeo groat deel van de verwarring en de 

onenigheid die zich rond de moderne media en de toekomstigc~ 

telecommunicatievoorzieningen voordoen, kan warden weggenomen door de 

discussie erover te beginnen met een grondige analyse van het 

begrip tele-informatiediensten. Teneinde verwikkelingen met nog steeds in 

ontwikkeling verkerende definities te omzeilen, wordt in dit rapport het 

begrip: tele-informatiedienst stapsgewijze ingevuld. Het rapport begint 

daartoe in de volgende paragraaf 1. 2 met een korte bespreking van twee 

overbekende diensten: omroep en telefonie, wijst vervolgens op overeen

komsten en verschillen van deze diensten, om daarna het onderzoeksterrein 

geleidelijk uit te bouwen met minder bekende diensten. Als sleutelwoord 

voor het onderscheiden van groepen van overeenkomstige diensten wordt 

daarbij de term informatieverkeerspatroon gebruikt. Ter verdere onder

scheiding wordt gelet op presentatievorm en bedoeling. 
Voor diegenen die zich, op dit punt aangekomen, reeds afvragen waarom niet 

de meer bekende term telecommunicatiedienst wordt gebezigd, zij opgemerkt 

dat de auteurs ook stelsels met computers, databanken, informatiebewerking 

en dergelijke in hun studie betrekken. Overigens staan ze niet alleen in 

het gebruik van de term: tele-informatiedienst 1 l. In Frankrijk wordt wel 

de samentrekking: telematique2 l gebruikt. 

Ter verdere markering van het onderzoeksterrein zij opgemerkt dat, hoewel 

de studie uitdrukkelijk gericht is op die informatiediensten en -voorzie

ningen waarin althans een belangrijk deel van de afstandoverbrugging 

elektromagnetisch van aard is (kabel, ether), waar nodig ook aandacht zal 

worden geschonken aan alternatieve mogelijkheden waarmee de tele

informatie-oplossing concurreert. 

1.2. Kenmerken van omroep en telefonie als tele-informatiediensten 

Omroep en telefonie worden in deze studie beide behandeld als voorbeeld 

van een tele-informatiedienst. Zo gezien, vertonen ze naast karakteris

tieke verschillen toch ook duidelijke familietrekken. 

Een eerste belangrijk punt van overeenkomst is dat bij beide diensten ge
bruik gemaakt wordt van elektrotechnische hulpmiddelen om overdracht van 
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informatie over "grote" afstanden mogelijk te maken. Ten tweede kan warden 

opgemerkt dat radio-omroep en telefonie in principe beide gebruik maken 

van geluid als presentatievorm van de informatie, zij het dat bij 

telefonie uitsluitend "spraak" en bij radio-omroep ook vaak "muziek" wordt 

overgedragen. Eenzelfde parallel treft men aan bij televisie-omroep en de 

- overigens ndg niet uit de startblokken zijnde - beeldtelefoon. 

Principiele verschillen treden niet aan 't licht zolang we uitsluitend op 

de technische voorzieningen en de presentatievormen letten. Het beeld ver

andert echter snel zodra we acht slaan op de rel van bron en bestemminq 

van de informatie en daarbij de patronen van de informatieverkeersstromen 

bij de respectieve diensten nauwkeurig in ogenschouw nemen. Er blijkt dan 

al spoedig dat omroep en telefonie sterk verschillend informatie

verkeerspatronen volgen. 

Bij omroep vindt men ongerichte verspreiding vanuit een centrum en bestemd 

voor elke belangstellende in een bepaald "verzorgingsgebied". Bij tele

fonie is daarentP.gen sprake van tweer ichtingsverkeer op een "besloten" 

kanaal, dat wil zeggen exclusief bestemd voor de gesprekspartners. 

De consequenties van het verschil in informatieverkeerspatronen ZlJn zo 

ingrijpend dat dit overal ter wereld tot aparte "patroon-eigen" wette lijke 

regimes en "patroon-eigen" organisatiestructuren heeft geleid voor omroep 

resp. telefonie. 

In oo.s larrl kennen we ererzijds de Omroep.ret (1967) rret ZlJn regels l.O)r toewijzing van 
"zendtijd" aan "zendgema::htigden", met de N'.E als sarierwerkingsorgaan en de Rooio-Omroep
zenderwet (1935) die, volgens de laatste wijzigingsvoorstellen ('l'weede Karier zitting 
1981-1982, zgn. NJZ™A-wet), aanleg en exploitatie V31 in Nederlarrl gevestig:le anroepzen
ders" regelt. 
Anderzijds bezitten we in ao land de Telegraaf- en Telef<XIOllet 1904 met het Staatsbedrijf 
der PIT als feitelijk IlOlXlfXlliehooder l.O)r het "aanleggen en exploiteren van telegrafen en 
teleforen" voor ZCNer de berodig:E verbindingen de cpenbare weg kruisen. In de praktijk 
z1Jn echter de binnen het eigen terrein van bijvoorbeeld een bedrijf gebezigde 
cx:mrunicatie-voorzieningen, zeals huistelefo:n::entrales alleen a31 het cpenbare net te 
kC{Pelen, indien zij ctor PIT geleverd zijn. 

De wettelijke en organisatorische scheiding van de twee genoemde infor

matie-diensten heeft tot nog toe redelijk goed gefunctioneerd. Zulks is 

t e n eerste te danken aan de omstandigheid dat omroep en telefonie beschik

ken over in organisatorische zin goed gescheiden technische voorzieninge n: 

de omroepstudio's en omroepzendernetten enerzijds en het telefoonnetwerk 

anderzijds. Deze voorzieningen zijn toegesneden op het betreffende infor

matieverkeerspatroon. Bet feit dat daarbij op een aantal trajecten kabels 

en straalverbindingscircuits gemeenschappelijk warden gebruikt voor 

omroep- en telefoniedoeleinden - men noemt dit wel technische integratie -

blijkt daarbij geen bezwaar op te leveren. In huiselijke kring treft men 
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een voortzetting van de scheiding aan: radio- en televisietoestellen ener

zijds en het telefoontoestel anderzijds behoren daar tot twee afzonderlij

ke belevingswerelden. 

Tot voor kart bestond er geen grate belangstelling voor diensten met een 

informatieverkeerspatroon dat van de twee eerdergenoemde sterk afwijkt, 

doordat automatische gegevensbewerking via netwerk e n niet be~>chikbaar 

was. 

Het telegraaf- en dataverkeer, rret als belangrijkste presentatie1nrm "alfa-nurrerieke 
gegevens" (cijfers, letters, leestekens) paste tot nu toe redelijk in het informatie 
verkeerspatrcon van re telefonie. Wel waren VOJr telegraaf- en datatransmissie eigen tech
nische inrichtingei vereist evenals specifieke eirrlawaratuur voor invoer en presentatie 
van alfanurierieke en grafisd1e informatie. Weerstarrlen tegen het feitelijke Pl'l'-rroncp:>lie 
ontstonden vo:xnarrelijk cb:>rdat van bij arrleren a::mnercieel verkrijgbare, m:rlerre 
tele-informatiearparatuur slechts teperkt gebruik kan YXXden gem:iakt, nanelijk alleen 
irrlien geen kq;pelirq met het q:Jenbare net oo:Xlzakelijk is.Deze prcblematiek hield echter 
tot l.'O)r kart niet zazeer verbarrl rret het aanbieden van nieuwe infornatieverkeerspatronen 
en presentatievomen, al.swel met het recht cp rrededihging. Bestacll"ld= niet autanatische 
diensten, zoals telefonisd1e wekdiensten, afwezigheidsdiensten en alarneringsdiensten zijn 
V'O:)rbeelden vcn eem,"O.Jdige diensten met een arrlersoortig verkeerspatro:n die eveneers via 
het telefCXl!1!1et uitvoerbaar zijn. 

1.3. Nieuwe diensten; de misverstanden 

In de laatste jaren valt een groeiende belangstelling waar te nemen voor 

nieuwe (tele-)informatiediensten. Bij deze constatering zij vooreerst in 

het midden gelaten of de oorzaak voor deze belangstelling is gelegen in 

een toenemende marktvraag, dan wel in een sterker aanprijzen vanuit de 

economisch-technische hoek. Aanwijzingen voor de groeiende belangstelling 

warden gevonden in: 

De heftige discussie over de niet-benutte capaciteit van vele met coaxi

ale kabel uitgeruste kabeltelevisienetten die diensten als kabelkrant, 

kabelbios naast abonnee-omroep althans technisch mogelijk maakt; 

- De hooggespannen verwachtingen rand de satellietcommunicatie; 

- De technische experimenten met glasvezel die er op wijzen dat in de toe-

komst zgn. ge'integreerde lokale kabelnetten uitgerust met glasvezel 

zowel (beeld) telefoon als omroep en tal van nieuwe diensten zouden 

kunnen verzorgen; 

- De sociotechnische en bedr ijfstechnische exper imenten met teletext en 
viewdata* l; 

*) Teletext en viewdata vallen ender de internationale verzamelnaam: videotex. 
De Nederlandse PTT biedt een experimentele viewdatadienst aan met als 
(dienst-)merk: Viditel; de NOS en de omroeporganisaties in Hilversum een 
teletextdienst onder de naam: Teletekst. 
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- De toenemende vraag naar allerlei vormen van dataco mmu ni c atie, zoals 

het, via het openbare telefoonnet of een datanet, koppe len van k leine 

computers, bijvoorbeeld voor gedist r ibueerde gegevensverwe r k ing en p ro

cescontrole. 

- De versnelde toepassing van besloten nette n vo or bedrijf s c o mmunicati e , 

onder andere voor kantoorautomatisering, c omputer aided design (CAO ) 

en computer aided manufacturing (CAM ) . 

Zowel in een experimentele fase als bij ope rationeel gebr u ik van de z e 

diens ten kan vermoedelijk met vrucht gebruik wo rden gemaakt v an r e ed s be

staande omroepne tt e n en t e l e foonn e tte n. Ze lfs d ez elf<le vert rouwd e t oe

stellen die men voor de ontvangst van o mroepprog ramma's heeft a a ngeschaft 

en het gewone huis-, tuin- en keu ken telefoonto estel k unnen, althans voo r 

lopig, voor een aantal ni e uwe dienst e n wo rde n (me de-)ge bruikt. 

Maar indien bij deze di e nst e n d e zelfde presentatievorme n, te wet e n geluid 

e n/of (bewe g e nd) bee ld, wor den t o ege past a ls bi j omroep en t elef o ni e , in

dien voorts dezelfde netten wo rden gebruikt en indien tenslotte zelfs de

zelfde vertrouwde t oestelle n wo rden gehandha a f d, dan r ijst de vr a ag: Wat 

is dan h e t principiee l ni e uwe a an d eze di e ns t e n? 

De gedachte achter deze vraag i s oorzaak van een van de grote misver s tan

d e n di e thans kunne n worde n waar g enomen. Dit mi s verst a nd l e idt t o t de g e 

dachte dat een nieuwe dienst , die hoofdzakelijk van technische voorzie

ningen van de tele foon gebruik maakt, zoals vi ewdata, thuishoort bij de 

PTT e n onde r de T&T we t mo e t r e s s orteren. 3 l Wo rdt hoofd zak e lij k gebruik 

gemaakt van de technische voorzieningen van de omroep, zoals bij Tele

t e kst, dan is men g eneigd d e di e nst als e e n aange l egenh e id van de NOS en 

d e omroe po rgani s ati e s te be schouwe n en o nde r d e Omroepwe t t e pla a t sen. 3 ) 

Soms vindt men zelfs de neiging alle en op he t "toevallig" g e bruikte o nt

vangtoestel t e lett e n e n zodo ende bijvoor bee ld vi e wdata maa r als om r oe p

di e nst aan te merk e n, omda t bij vi e wd a ta ee n thui s aanwez ige t e levi s i e

ontvanger heel goed als "lee s-toestel" kan wor d en benut. 

Blijkbaar ver s lui e rt de t oegepas t e t ech ni e k h et z i c h t o p de pr incipi e l e 

juridische en organisa tori s che aspecten. Me t geeige nde analy se kan me n 

echt e r d e sluier oplichte n e n d an c o ns tat e ren dat ve l e v a n d e genoemde 

ni e uwe di e nste n een princip i ee l ande r i n fo rmatieve rkee r s p a troon vertone n 

en bijgevo lg g e hee l andere juridi s che kade rs verg e n dan no dig voor de 

o penba r e diens t e n omr oep e n t e l e f o nie. Daar komt nog b i j , d a t o o k het toe

nemende g e bruik va n bes l o t e n n e tte n maatrege len nodig maakt di e de a a nee n

schakeling met de openbare ne tt e n mogelijk mak e n of be vo r de ren, zonder 

v e r storing v a n het open bar e of het be s l o t e n info rma ti eve rk ee r. 

De informatieverkee rspatronen zijn be kend uit het int e rme ns eli jke c ommu ni

c ati egedr ag , zoals zic h dat hee f t o ntwi kke ld t o en e r nog geen 
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hulpmiddelen van elektrotechnische aard bestonden. De noodzaak deze pa

tronen in juridische zin te onderscheiden was eertijds niet zo groot. Dat 

die behoefte zich nu wel manifesteert, vloeit voort uit de omstandigheid 

dat technische hulpmiddelen veelal niet alleen problemen oplo:3sen, maar 

ook nieuwe vraagstukken oproepen. 

Zo kwan an een enkel vcorbeeld te rnerren, met de ingebruiknarre van telefoonverbindingen de 
kwestie vcn het "gespreksgeheim" in een nieLW licht en vrceg an een juridiscre regeling. De 

anroep bradlt cp haar beurt een "sdlaarste aan spreektijd" iree. Tuee l.a)rbeelden van 
''patroon-eigen" problemen die tct: een "patrocn-eigen" juridiscre regeling rn::>pten. 

Ook kwan de vraag naar voren wie wel belast rou mJeten ~rden rret het teheer van de vereis
te technische inridltingen, met zoveel kwetsbaarheden enerzijds en befovloedingsrrogelijk
heden arderzijds. Ook deze vraag leidde o.reral ter wereld tot "patroon-eigen" organisatori
sche cplossingen l.a)r telefonie respectievelijk anroep. 

Nu zich nieuwe tele-informatiediensten aanmelden met eigenschappen en pa

tronen die principieel van die van omroep en telefonie verschillen, ont

staan nieuwe, "patroon-eigen" vraagstukken en zal ook voor deze diensten 

naar een eigen juridisch-organisatorische regeling moeten worden ge

streefd. Hiermee kan worden voorkomen dat ze in e e n soort niemandsland 

tussen Omroepwet en T&T wet terechtkomen of nog erger in een "patroon

vreemd" gebied waar hun ontwikkeling in de kiem wordt gesmoord. 

Het risico voor arbitraire regelingen wordt verder vergroot door de termi

nologische onzekerheid die thans ontstaat door het uiteenlopende academi

sche, ambtelijke en commerciele taalgebruik. 

Als l.U)rbeelden van zulke verwarringen kunnen gercerrrl ~rden het gebruik van tenren als: 

- anroepsatelliet: vo:x: sannigen, elke telecomunicatiesatelliet die een programra CNer
brengt rret vol.Cbende signaalsterkte I.a)[ arlersdlepping rret tehulp van eenvcudige mtvan-
gers, 1n3eacht de juridiscre status vCTI de betreffende informatie-overdracht (cpenbaar of 
besloten): vcor arderen conform de internationale definities.*l 

- informatica: voor vele wetensche{Pers de algareen geldende aspecten van efficiente repr~ 
sentatie en verwerkirg van gegevers met: berul.p van autanaten, geheel onafhankelijk vcn 
specifieke ~aten of toepa.ssingen4 l: voor rrenig beleidsarrbtenaar en mdernerrer ech-

ter de ontwikkeling en toepa.ssing van informatietedlnologie (in het bijzmder micro-elek
tronica) en software vax bepaalde CH'licaties. 

Kenmerkend voor deze begripsverwarring is vaak dat er teveel gelet 

wordt op specifieke (actuele) technische ontwikkelingen. Als deze dan als 

beleidsbepalend worden gezien, zal een weinig consistente koers van de 

overheid te verwachten zijn. 

*) Zie par. 2.3.1 
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Een analyse van a11.e soorten inforrnatieverkeersstromen kan ophe1.dering 

verschaffen. We dienen dan wel eerst de infor ma tie-ve r kee rsstrornen bij de 

diverse diensten op te sporen en zorgvuldig in kaart te brengen. Bij dit 

in k<1art br e ngen van inforrnatieverkeerss tromen is gebleken dat we in 

totaal kunnen volstaan met een viertal verschillende patronen. Bij sommige 

diensten, met name bij de traditionele diensten als telefonie en omr o ep 

blijkt de nadruk te liggen op slechts de t oepassing van een van dE·ze 

verkeerspatronen, maar in het algemeen zal men bij de nieuwe diensten een 

min of meer gemengd gebruik van de patronen aantreffen. 

).4. De vier informatieverkeerspatronen 

1.4.1. Conversatie 

In deze paragraaf wordt een informatieverkeerspatroon beschreven, waarop 

onder andere bij telefonie het hoofdaccent ligt. 

. . 

Fig. 1 

'' = centrum 

'\ 
'. .. \ 
! J 

:_ j = gespreksdeelnemers 

In fig. is een van de vele moge lijke 

telefoonverbindingen tussen twee partners 

(vierkantjes aan de periferie} schema

tisch aangegeven. 

De twee partners zenden elkaar over en 

weer, volgens de pijlrichtingen, infor

matie toe met als prese ntatievorm spraak. 

In beginsel is ditzelfde schema ook van 

toepassing op het directe gesprek, de 

brief.wisseling, het telexverkeer, en der

gelijke. 

In fig. 1 loopt de verbinding buiten een e ventuee l centrum om, en wel om 

te laten zien dat een centrum in beginsel overbodig is bij de conversa

tie tussen twee partners. Praktisch is een dergelijke oplossing voor 

telefoni e onbetaalbaar, omdat dat - voor voldoende keuzevrijheid - vaste 

verbindingen zou vergen van iedere abonnee met iedere andere abonnee. In 

praktisch uitge voerde telefoonstelsels verloopt een verbinding dan ook 

wel degelijk via tenminste een routeringscentrum, brjv. een telefooncen

trale, die op aanwijzing van de aanvragende abonnee een tijdelijke ver

binding tot stand brengt. Dit geldt ook voor besloten netten van enige 

omvang, waarbij van huistelefooncentrales gebruik gemaakt wordt. 
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Praktisch is het reeds nodig bij meer dan vijf aangeslotenen omdat het 

oproepen via bijvoorbeeld intercom-verbindingen dan omslachtig en sto

rend wordt. Vergeleken met het directe gesprek, waarbij gewoonlijk g een 

bemiddelaar nodig is, betekent dit een complicatie. 

Dit type complicatie leidt tot overheidsbemoeienis: bescherming van het 

telefoongeheim (bij briefpost van het briefgeheim), verlenen van conces

sies e.d. 

Door Bordewijk en Van Kaam wordt als algemene aanduiding van dit patroon 

de term: conversatie voorgesteld.5) 

Definitie 

van 

conversatie: 

Het door (twee) individuele deelnemers uitwisselen van 

bij hen aanwezige informatie volgens een onderling te 

regelen tijdschema. 

Kenmerkend voor het conversatie patroon is de gelijke positie van de 

partners. In beginsel kan dit patroon meer dan twee partners omvatten 

(vergadering, vergadertelefoon), mits het aantal niet zo groot wordt dat 

een voorzitter spreektijd moet toewijzen. 

Voorzover nodig voor de duidelijkheid van de discussie zullen we de 

term tele -conversatie gebruiken voor de gevallen waarbij gebruik wordt

gemaakt van telecommunicatievoorzieningen. 

1.4.2. Allocutie 

I ' 

[~] 
: -1 

' l. A .L- · -' 

~ ;'f 

,. T ~-..., 

I - < > ·--· J.. A ' ~ 

,,· ,,,,, -\ 

J ~ lJ ~. 

r·L1 ._-' 

Fig. 2 

C = centrum 
r-i = lid van audito rium 
;_~ 

r - 1 
·1 • 

In fig. 2 is het informatieverkeerspa

troon getekend, zoals dat bij de omro ep 

op de voorgrond treedt. Vanuit een ~ 

trum wordt volgens de pijlrichtingen aan 

alle leden van een auditorium (d e vier

kantjes aan de periferie) gelijktijdig 

dezelfde informatie verstrekt. 

Stilzwijgend we r d t o t nu toe v e r o nde r

steld dat de ge1nteresseerde leden deze 

informatie ook vrijwel terzelfdertijd i n 

zich opnamen. 
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In het geval van omroep is het centrum een omroepzender dan wel e en ver

zameling omroepzenders in het geval dat meerdere zenders tegelijkertijd 

hetzelfde programma uitzenden. 

De "vierkantjes" zijn de individuele deelnemers die op (een van) deze 

zender (s) hebben afgestemd. Het patroon in fig. 2 is echter even goed 

bruikbaar om schematisch de informatiestromen weer te geven in een 

situatie waarin geen sprake is van elektrotechnische hulpmiddelen. Over

al waar een "boodschap" wordt uitgedragen aan een auditorium, of dat nu 

door een politiek of geestelijk leider gebeurt in een aula met een 

spreekgestoelte of door een toneelgezelschap of muziekorkest vanaf een 

podium, vindt men het verkeerspatroon van fig. 2 terug. 

Het in dit patroon afgebeelde gebeuren heeft kennelijk een sterk diri

gistisch karakter, waarbij "gelijktijdigheidsbeleving" een grote rol 

speelt. In het rapport van de WRR wordt de term "tijdsdwang" ge

bruikt6l. Het is de oervorm van het uitoefenen van invloed door middel 

van het verkondigen van ideeen, gedachten, muziek, beweging, kortom van 

informatie aan een auditorium. Omroep zoals wij die kennen is daarvan 

een pregnante verschijningsvorm. De elektrotechniek heeft het immers 

mogelijk gemaakt zeer grote auditoria vanuit een centrum te bereiken 

zonder dat directe terugkoppeling optreedt. Door Bordewijk en Van Kaam 

is de term: allocutie voorgesteld - als internationaal bruikbare term -

voor het beschreven patroon. Zowel het Latijnse "allocutio" als het 

Engels/ Franse "allocution" betekenen toespraak, verkondiging. 

Def ini tie 

van 

allocutie: 

De gelijktijdige, op directe kennisneming gerichte, over

dracht aan een groep individuele deelnemers van een in 

een centrum samengesteld informatiepakket, volgens een 

door het centrum bepaald tijdschema. 

Allocutie heeft dus duidelijk niet alleen betrekking op spraak, maar ook 

op alle andere presentatievormen van informatie en is gedefinieerd zon

der specificatie van enig technisch hulpmiddel. Zoals reeds opge merkt 

staat of valt allocutie met de vorming van een auditorium. Het gaat in 

feite om een groepsgebeuren waarbij een spreker dan wel een groep bijv. 

een toneel- of muzi ekgezelschap "zendt i jd" k r i jgt toegewezen en waarbij 

zoals gezegd de "gelijktijdigheidsbeleving" een grote rol speelt. Allo

cutie vraagt principieel om een of andere vorm van regelgeving. Dicta

tors wijzen alleen zichzelf zendtijd toe; democratische regeerders 
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vermijden zulks uitdrukkelijk. In een democratie is er geen sprake van 

een allocutie, maar kan men in alle vrijheid, als individu, het 

"auditorium" uitzoeken waarbij men zich het beste thuisvoelt. Men kan 

zelfs besluiten niet te willen fungeren als "ontvanger". Bij omroep 

gebruikt men daartoe de kanaalkiezer c.q. de aan/uitschakelaar. 

Zowel de technische schaarste aan ether-kanalen als de noodzaak van het 

vormen van (zeer) grote auditoria, teneinde een voldoende financiele 

basis te creeren, leidde tot overheidsbemoeienis ter zake van "zendtijd

toewijzing". Ook auteursrechtelijk roept tele-allocutie bijzondere pro

blemen op. De term tele allocutie zullen we, waar nodig voor de helder

heid van het betoog, reserveren voor de gevallen waarin telecommunica

tievoorzieningen een rol spelen, zoals bij omroep, bij 'narrow-

casting• *l, bij tele-onderwijs, bij tele-bioscoop en dergelijke. 

1.4.3. Consultatie 

; 1 
i -' 

Fig. 3 

C = centrum 

c 

i- '= deelnemer, client 

I . , i . 

f l 

' 

J l 

· ·~ ~ 

In fig. 3 is de situatie gete kend die 

zich voordoet 

data-sys teem 

tel). 

bi j het zogenaamde view

(PTT- (diens t) mer k: Vidi-

Een deelnemer (vierkantje aan de perife-

rie) kan volgens de pijlrichting van de 

stippellijn, de zogenaamde vraagweg, in

formatie opvragen bij het centrum en 

krijgt volgens de pijlrichting van de 

getrokken lijn antwoord. Bij viewdata 

wordt voor heen- en terugweg een gewone 

telefoonverbinding gebruikt. Viewdata 

fungeert bij deze toepassing als consul

tatiesysteem. 

Hetzelfde patroon ziet men steeds meer 

bij modern computergebruik binnen orga

nisaties. Door middel van de verschil

lende binnen (of buiten) de organisatie 

geplaatste deelnemende terminals - vaak 

beeldbuisstations kunnen databanken 

*) Een vorm van allocutie die zich richt op een bepaalde, vaak beperkte 
doelgroep. 
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welke via een netwerk met een centrale computer bereikbaar zijn, 9eraad

pleegd worden. Het schema van fig. 3 is ook van toepassinq op een 

direct, persoonlijk contact: client-advocaat, leerlinq-onderwijzer, 

klant-klantenservice etc., waarbij steeds duidelijk ~~n centrale figuur 

of functie is aan te wijzen. Elke client krijgt in dit systeem een indi

viduele behandeling. 

Er bestaat n0g een oplossing om een consultatiesysteem te verwezenlij

ken. Bij die oplossing is geen vraagweg tot in het centrum nodig. Het 

centrum kan namelijk alle beschikbare informatie bij voorbaat toezenden 

aan alle potenti~le cli~nten en bij hen thuis in een "geheugen" onder

brengen, dat regelmatig kan worden ververst. De gestippelde "opvraagweg" 

wordt dan erg kort. Men kan hierbij denken aan woordenboeken, encyclope

dieen, kranterubr ieken, etc., maar ook aan het bekende 1'eletekstsys

teem. Ook bij Teletekst wordt alle bij het Teletekstcentrum beschikbare, 

grafische informatie toegezonden aan alle bezitters van een televisie

toestel met Teletekstdecoder. Door hierbij bovendien de informatiepak

ketjes vergezeld te doen gaan van adressen, in dit geval de paginanum

mers, is een opvraagweg tot in het centrum overbodig. Om het elektroni

sche geheugen in de Teletekstdecoder te beperken tot ~~n "pagina" en het 

daardoor klein en goedkoop te houden wordt de toezending van het gehele 

Teletekstinformatiepakket zelfs elke 24 seconden herhaald. 

Elke cli~nt kan echter de door hem individueel gewenste gedeelten 

(paginanummers) uit het informatiepakket rustig doorsnuffelen en dat zo 

vaak als hij wil. Teletekst is dus typisch geen allocutie! Bij allocutie 

is immers sprake van een "guic'led tour" langs centraal geselecteerde 

informatie. 

Duidelijk is ook dat bij het raadplegen van naslagwerken of van elektro

nische geheugens de vrijheid van de deelnemer-cli~nt groter kan zijn dan 

bij het raadplegen van deskundige personen. 

We komen zo tot de volgende definitie van consultatie in zijn voor de 

client ideale vorm: 

Def initie 

van 

consultatie: 

Het selectief opvragen, door individuele deelnemers, vanl 

in een centrum aanwezige informatie op door 

deelnemer afzonderlijk te bepalen tijden. 

I 
elke deel- i 

I 

Bij Viditel en Teletekst kan men per keer slechts betrekkelijk kleine 

informatiepakketjes opvragen, namelijk maximaal 24 regels van 40 karak

ters per "beeldpagina". Maar er zijn tal van experimenten gaande om de 

dienst uit te breiden tot illustraties, prenten, fotomateriaal en derge

li jke: Telidon(Canada), Pictureprestel(Engeland), Vidibord(Nederland). 

Deze uitbreiding vergt wel: grotere "informatie-eenheden" en dus 

duurdere geheugens bij centrum en ontvanger. 
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Publieke Teleconsultatie, dat wil zeggen openbare consl1ltatie via alge

meen beschikbare telecommunicatievoorzieningen, is betrekkelijk nieuw. 

Welbekend is de verzameling luisterlijnen van de P'rT (geinlijn, tijd

lijn, weerberichten etc.), maar Viditel en Teletekst zijn typisch nog in 

een aanloopperiode en de tele-videotheek laat nog op zich wachten, door

dat daarvoor een veel grotere transportcapaciteit nodig is. Binnen or

ganisaties groeit het gebruik van tele-consultatie echter zeer snel. Af

gezien van de veelal duidelijker gestructureerde informatiebehoeften bij 

professionele toepassingen, speelt bij dit besloten gebruik ook een rol, 

dat zeer grote hoeveelheden informatie wel in korte tijd kunnen worden 

opgevraagd, vooral indien de afstand tussen databank en terminal niet 

groot is. 

Bij publieke tele-consultatie doen zich qua overheidsbemoeienis vragen 

voor op het gebied van bescherming van auteursrecht, op het gebied van 

privacy (in geval van individuele registratie van het gebruik) en ten

slotte voorzover nodig op het terrein van capaciteitstoewijzing. 

1.4.4. Registratie 

' .J 

Fig. 4 

C = centrum 

(---·; 
i 
\..._ . ..1 

[J = informatiebron 

i • 

. ~r- r 

L • 

In fig. 4 tenslotte vinden we een vierde 

en laatste patroon, zoals we dat bijv. 

aantreffen in een afstandsbewakingssys

teem waarin het (bewakings)centrum vol

gens de pijlrichting van de stippellijn 

stelselmatig gegevens opvraagt van een 

individuele informatiebron (geluids-

detector, TV-camera, verbruiksmeter), 

die opgesteld is bij een deelnemer aan 

het bewakingssysteem. 

Ook hier kan in bepaalde uitvoeringen de stippellijn zeer kort zijn e n 

wel als alle bronnen alle beschikbar e informatie continu of periodi e k 

tot in het centrum afleveren, vergezeld van een adres. Het schema in 

fig. 4 zou echter evenzeer betrekking kunnen hebben op een onderwijzer 

die het kennisniveau van zijn leerlingen test, als op een journalist of 

een auteur die speurend door de wereld gaat om zijn gegevens bijee n te 

garen dan wel ideeen op te doen en daarbij zijn blikveld steeds verlegt, 

of op een burgerlijke stand met verplichte registratie. 

Kortom, in fig. 4 vindt men een laatste patroon dat o nafhankelijk v a n 
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technische voorzieningen van oudsher zich heeft voorgedaan, maar dat me t 

de introductie van kunstgeheugens, te beginnen met papier en bo ekdr uk

kunst, aan belang heeft gewonnen. 

Definitie 

van 

registratie: 

De inzameling door een centrum van bij individuele deel-1 
I 

nemers (bronnen) beschikbare informatie gedure nde door ! 
het centrum per onderwerp vast te stellen tijden. 

Tele -registratie is betrekkelijk nieuw. In lokale brede-band kabelnet

ten met individuele toerekening zal het eenvoudig zijn om op afstand 

kijkdichtheden te bepalen, tele-enquetes te o rganiseren, bestellingen op 

te nemen, alarmdiensten te organiseren en dergelijke. 

Besloten gebruik van tele-registratie voor het vullen en bijwerken van 

databestanden in organisaties is reeds sterk verbreid. Dit geldt in het 

bijzonder voor die toepassingen waarin de efficientie door een betere 

coordinatie van gescheiden administratieve functies te verhogen is. De 

overheidsplannen voor het toegankelijker maken van sociale en fiscale 

registers door middel van een zogenaamd SOFI-nummer, en van andere per

soonlijke gegevens door middel van een centrale personen-administratie 

(CPA), houden verband met het sterk toenemende gebr u ik van tele-r egi

stratie bij de centrale en regionale overheidsinstanties. Voor de over

heid liggen hier vraagstukken van privacybescherming en zonodig conc es

siestelsels, in het bijzonder als het gaat om wettelijk verplichte regi

straties. 

1.5. Presentatievorm 

Binnen elk der verkeerspatronen kunnen diverse presentatievormen worden 

toegepast: spraak, muziek, bewegend beeld, getallenreeks, tekst, en derge

lijke, en wel in verschillende technische kwaliteiten. De ke uze van de 

presentatievorm is niet zo belangrijk vanuit een juridisch-organisatorisch 

oogpunt, maar is wel van grote invloe d op de kosten en de kwa l iteitbe l e

ving van het informatietransport. Televisie bijvoorbeeld vergt verbindin

gen met een veel grotere en daardoor duurdere transportcapaciteit dan 

tele fonie, en telefonie op haar beurt we er v e el meer dan telegrafie. 

Ook de kosten van de zgn. eindapparatuur* (telefoontoestel, televis i e

toestel etc.) en randapparatuur* (meeluisterluidspreke r, videor e corde r) 

zijn sterk afhankelijk van de toegepaste presentatievorm. 

* Zie voetnoot pag. 2.7. 
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Overigens kunnen veeleisende presentatievormen veel eerder in een sterk 

gebonden verkeerspatroon, zoals allocutie, aangeboden worden dan in de 

vrijere verkeerspatronen als conversatie: men vergelijke de huidige moge

lijkheden van tv-omroep, gericht op een groot auditorium, met die van 

beeldtelefonie en conferentietelevisie tussen individuele partners! 

Zo verklaren de hogere kosten onder andere waardoor beeldtelefonie nog 

steeds geen ingang gevonden heeft, terwijl daarentegen sommige nieuwe gra

fische diensten als Teletekst en Viditel met hun geringe beroep op trans

portcapaciteit wel aftrek vinden. Dit duidt erop dat "sobere" presentatie

vormen bevorderlijk kunnen zijn voor het commercieel slagen van een nieuwe 

dienst die gebaseerd is op een soepel (en daardoor technisch veeleisend) 

verkeerspatroon zoals consultatie. 

1.6. De bedoelingen 

Naast de informatieverkeerspatronen zijn ook de bedoelingen met de infor

matie-overdracht van belang voor de eventuele regeling van een tele-infor

matiedienst. Door de schrijvers worden bedoelingen onderscheiden op twee 

niveaus. 

Het eerste niveau betreft operationele en juridische desiderata die ken

baar worden gemaakt door de informatiegever. Deze bedoelingen zijn waar

neembaar als uiterlijke labels, toegevoegd aan hetzij informatiepakketten, 

hetzij informatiekanalen, teneinde het verkeer technisch te sturen of de 

rechtsbetrekking met de ontvanger of derden (nader) te bepalen. 

Voorbeelden zijn: 

- adressering ~ven (zoals telefoon- en telexn..Ill1Ders); 
- toesterming verlenen VO)( cpenbaarmaking (in de zin van de Auteurswet); 
- keuze maken tussen ~ en gesloten verbirrlingen of netwerken (bijvcorbeeld ten behoeve 

van bedrijfsa:mrunicatie of bejaardenalanrering); 
- he.t aangeven van de besterming van een bepaalde radio- of satellietverbirrling (bijvcor

beeld ten behoeve van internationale frequentiecx:X:irdinatie ter vc:orkaning van storing); 
- versleuteling toepassen (bijvcorbeeld an betaling 'XJOr alxmnee-tv af te kunnen c:Wingen). 

De bedoelingen op het tweede niveau betreffen de effecten, beoogd op of 

door de gebruiker van de informatie. Deze meer inhoudelijke bedoelingen 

zijn veelal niet onmiddellijk uiterlijk waarneembaar. Als mogelijke be

doelingen kunnen onder andere genoemd worden: educatie, zoeken van 

contact, ontspanning, vermaak, wegnemen van onzekerheid en dergelijke. Het 

is duidelijk dat zulke inhoudelijke bedoelingen niet altijd gelijk zullen 

zijn voor de informatieverstrekker en de informatiegebruiker. 
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Onafhankelijk hiervan is het doorgaans moge lijk om de bedoeli. ng op h et 

eerste niveau zo te formuleren dat de bedoeling op het tweede nive au (nog) 

niet kenbaar is gemaakt. Zo geeft bijvoorbeeld de bedoeling van een cine

ast zijn film openbaar te maken, nog geen enkele aanwijzing over welk ef

fect hij met het publiceren beoogt of bereikt, wel is al duidelijk dat het 

werk niet zonder toesterruning, al dan niet tegen betaling door ander en 

openbaar gemaakt mag worden in de vorm van kopie~n of "vertalingen" nnar 

andere dragers, zoals videobanden. 

De formulering of normalisatie van bedoelingen op het eerste niveau is 

dikwijls geregeld in internationale verdragen en technische pr o tocollen 

inzake het (tele-)communicatieverkeer. 

De bedoelingen op het tweede niveau kunnen ook van groot belang zijn door 

de maatschappelijke consequenties, bijvoorbeeld van de elektronische me

dia. Voorzover deze bedoelingen geregeld zijn bij de wet, zal deze voorna

melijk uiting geven aan een nationale cultuurpolitieke keuze. Te denken 

valt hier aan de zeer uiteenlopende beperkingen van handelsreclame en le

denwerving in de verschillende omroepen in Europa. 

1.7. Opslag en bewerking van informatie* 

Het overgrote deel van de bestaande telecommunicatiedi ensten is er op ge

richt de informatie zo getrouw en spoedig mogelijk over te dragen van een 

bron naar een bestemming. In objectieve zin kunnen wij da n spreken van 

invariante overdracht van gegevens. Het is echter zeer goed mogeli j k in 

tele-informatiediensten hetzij bij de bron, hetzij bij de bestemming, het

zij onderweg een bewerking of een vertraging toe te voegen, welke de in

formatie in een andere vorm structureert, of op een andere wijze of een 

ander tijdstip presenteert. Hierbij wordt gestreefd naar een betere aan

sluiting op de subjectieve behoeften van de gebruiker (s) van de tele

informatiedienst. Men kan hi e rbij ook denken aan een andere rangschikking 

van overigens inhoudelijk niet veranderde informatie, bijvoorbeeld door 

het niet gelijktijdig doorgeven van alle etherprogranuna's in een kabelte

levisienetwer k met een beperkte capaciteit, of het in grafische vorm weer

geven van een reeks gegevens. 

De l eze r beseffe dat een willekeurige boo dschap ni e t aan een bepaald ver 

keerspatroon gebonden is, net zo min als aan een bepaalde informatiedrager 

(papier, elektronische media, etc.) e n de bijbehorende technische voor

zi e ningen. 

*) De term informatie wordt hi e rin gebruikt voor h et begrip objectieve in

formatie als maatstaf voor de vereiste opslagcapaciteit, zie ook para

graaf 3.3.1. 
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De kijker of luisteraar kan bijvoorbeeld door recording thuis (registra

tie) oorspronkelijk via omroep (allocutie) eenmalig beschikbaar gestelcie 

programma's opnieuw consulteren op door hem vrij gekozen tijden. Als zo'n 

tijdsverschuiving of aan~~nschakeling van patronen als openbare informa

tiedienstverlening door een exploitant zou worden uitgevoerd, ontstaan 

consequenties voor het rechtsverkeer (bijvoorbeeld op auteursrechtelijk 

gebied). Dit geldt te meer, wanneer het de beheerder van een netwerk toe

gestaan is redactionele ingrepen in of selectie van de informatie uit te 

voeren ten behoeve van de gebruikers. De beheerder treedt dan op in de 

functie van verstrekker van informatie. 

1.8. Organisatie van de dienstverlening 

Bij het tele-informatieverkeer kan men twee soorten taken onderscheiden: 

A. Het tot stand brengen en beheren van de voor het betreffende verkeers

patroon vereiste technische voorzieningen ('facilities') . 

B. De eigenlijke informatiedienstverlening, inhoudende het overdragen 

c.q. het verstrekken dan wel in ontvangst nemen van informatiepakketten 

met gebruik van de technische voorzieningen. 

Bij de activiteiten bedoeld onder A) kunnen we in beginsel twee hoofd·· 

functies onderscheiden: die van het netwerkbeheer (A1) en die van leveran

tie van eindapparatuur (A 2 ). * Deze twee funct ies worden soms door de

zelfde organisatie vervuld, zoals bijv. bij de telefonie. Waar dit niet 

het geval is, is overeenstemming tussen beide organisaties noodzakelijk om 

eindapparatuur en netwerk in technische zin op elkaar af te stemmen. (Zie 

par. 4.3 voor een verdere uitsplitsing van functies.)Voor de dienstverle

ning bedoeld onder B) zullen we het verzamelwoord: dienstenexploitatie 

bezigen. Ook deze informatiedienstverlening is in twee delen te splitsen, 

zij het op geheel andere gronden dan bij A, te weten: exploitatie van 

capaciteit (B 1 ) en exploitatie van informatiebestanden (B 2 ). 

De dienstenexploitatie voor bijv. telefonie en telex beperkt zich tot het 

beschikbaar stellen van verbindingen en onthoudt zich, als het goed is, 

van bemoeienis met de informatie. Bij omroep en videotex betreft de dien
stenexploitatie juist de aanvoer van informatie, terwijl bij tele-meting 

of tele-enquete en dergelijke de dienstenexploitatie de informatie-inzame

ling, en eventueel verwerking, behelst. 

* l Onder netwerk verstaan we het geheel van afstandoverbruggende en route
r ingsmiddelen tot aan het aansluitpunt in de lokatie van de gebruiker. 
Onder eindapparatuur verstaan we de in woning of bedrijf vereiste, speci
f iek voor de dienst benodigde toestellen. 
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Bij tele-conversatie ligt in het totaal van de dienstverleningen het ac

cent duidelijk op A) en beperkt zich de B-activiteit van een tele-conver

satiebedrijf tot administratieve aangelegenheden, namelijk het verzorgen 

van de aansluiting, waaronder het verstrekken van een "adreslijst" met be

dieningsvoorschrift (telefoongids, telexgids enz.), en de toerekening van 

vastrecht- en verbindingskosten. Het verstrekken en in ontvangst nemen van 

de subjectieve*l informatie geschiedt door de individuele gesprekspart-

ners. 

Bij tele-allocutie en bij tele-consultatie ligt de zaak geheel anders. 

Hoewel de technische voorzieningen onontbeerlijk zijn, valt de nadruk dui

delijk op B), ten eerste omdat de kosten van de dienstverlening onder B) 

nu een belangrijke rol spelen, maar ten tweede vooral omdat het vanuit de 

gebruiker gezien de diensten-exploitant is (al of niet commercieel ) die 

door de individuele deelnemer-consument wordt beoordeeld op inhoud en 

waarde van de geboden informatiedienst, terwijl van de technische voor

zieningen eigenlijk alleen maar wordt gehoopt dat ze niet opgemerkt zul.len 

worden (storing, stagnatie, bezetkans). 

Tel.e-registratie al.s publieke dienstverlening is nog zo zwak ontwikkeld 

dat een algemene conclusie niet goed mogelijk lijkt. 

Binnen organisaties en tussen organisaties zijn vele besloten diensten 

ontwikkeld, al dan niet met gebruik van openbare netwerkvoorzieningen 

(A 1). 

In veel landen zijn de twee soorten taken, A) zowel als B), bij een be

drijf of instelling ondergebracht. In ons land geldt zulks wel voor de 

telegrafie- en telefoniesector, maar voor de omroep is een bijzondere con

structie toegepast: de N.V. NOZEMA, waarin PTT en omroeporganisaties 

samenwerken met betrekking tot beheer en exploitatie van het binnenlandse 

omroepzenderpark (A1 en B1). 

Bij "de kabel" zijn thans de taken A1 en B veelal gecombineerd. 

Naar het zich laat aanzien zullen in de toekomst bepaalde netten voor meer 

dan een patroon - dus ook voor meerdere diensten - gezamenlijk en gelijk

tijdig kunnen worden benut. Men spreekt dan van multifunctioneel gebruik. 

Maar ook zal gedacht moeten worden aan het aanbod van gelijksoortige dien

sten over hetzelfde net, aangeboden door van elkaar onafhankelijke instel

lingen en bedrijven. Het lijkt daarom nodig te zoeken naar organisatori

sche oplossingen met het doel te voorkomen dat een technisch beheerder 

*) Het wooed subjectieve duidt op de betekenis die aan de informatie wordt 
gehecht of ontleend. 
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wordt betrokken in problemen die betrekking hebben op de inhoud van de 

informatie (auteursrecht, aansprakelijkheid, privacy, capaciteitsverdeling 

en dergelijke). De netwerkbeheerder behoeft in feite niets uitstaande te 

hebben met de feitelijke informatiedienst. Ter illustratie: het bezorgen 

van een dagblad via de postdienst stempelt P~T nog niet tot (mede)dagblad

uitgever. 

1 .9. Samenvatting 

Tele-informatiediensten fungeren uiteindelijk als schakels in het informa

tieverkeer tussen mensen. Evenals bij informatieverkeer dat geen gebruik 

maakt van telecommunicatievoorzieningen en computers, kunnen we bij tele

i nformatie vier verkeerspatronen onderscheiden: conversat ie, al locut ie, 

consultatie, registratie. Het onderscheiden van deze patronen is vooral 

van belang bij openbaar tele-informatieverkeer, omdat daarbij elk van de 

patronen om "patroon-eigen" juridische en organisatorische regels vraagt. 

Dit komt tot uitdrukking door de patronen in een matrix te ordenen naar 

een tweetal criteria: 

a. Van wie is de informatie afkomstig, van een centrale instelling of van 

individuele oorsprong? 

b. Wie bepaalt keuze van onderwerp, tijdschema, eventueel tempo en derge

lijke, een centrale instelling of een individuele deelnemer? 

individuele 
tijd/onderwerpkeuze 

centrale 
tijd/onderwerpkeuze 

individueel 
info-bestand 

conversatie 

registratie 

centraal 
info-bestand 

consultatie 

allocutie I: 

-



BIT 

1. 18 

Een bepaalde tele-informatiedienst zal een of meer verkeerspatronen behel-

zen. 

Bij regelgeving voor met name het publieke tele-informatieverkeer en de in 

het algemeen belang noodzakelijk geachte concessiestelsels voor tele 

informatiediensten, kan de matrix nuttig zijn, omdat: 

- de kwestie van het auteursrecht vooral speelt voor de rechter kolom; 

- de kwestie van privacy bescherming , vooral speelt voor de linker kolom; 

van overheidsregulering veelal Sprake zal zijn voor de onderste r1J; 

- een terughoudende opstelling van de overheid juist geboden lijkt voor de 

bovenste rij. 

Bij elk van de vier vakjes zal voor qe technische voorz ieningen ten 
behoeve van openbare tele-inEormatiediensten een regeling moeten worden 

getroffen met betrekking tot de verdeling van verantwoocdelijkheden van de 

netwerkbeheerder en de gebruiker c.q. eigenaar van de eindapparatuur. 

Ook zal zich bij elk van de vier vakjes de behoefte kunnen voordoen aan 

een concessiestelsel, hetzij vanwege schaarste van capaciteit, hetzij van

wege het streven naar doelmatigheid of beveiliging van het gegevensver

keer. 

De kosten van een tele-inEormatiedienst worden in sterke mate bepaald door 

de gekozen presentatievorm: spraak, muziek, bewegend beeld, getallenreeks, 

tekst en dergelijke. 

Het karakter v-an een tele-informatiedienst in juridisch-maatschappelijk 

opzicht wordt in hoge mate bepaald door de bedoeling, dat is ondermeer het 

effect dat met het informatieverkeer wordt nagestreefd. 

Verwacht moet worden dat meer en meer openbare diensten hun intree zullen 

doen, waarbij de bewerking dan wel de opslag van informatie in de over

drachtsweg een rol zal spelen. 

Vermeden moet worden dat in toekomstige multifunctionele technische syste

men, de netwerkbeheerder wordt betrokken in problemen die betrekking 

hebben op de inhoud van de boodschap, dat is wat veelal als de subj ectieve 

informatie wordt aangeduid. 
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2. WELKE NIEUWE DIENSTEN ZIJN MOGELIJK? 

2.1. Nadruk op verkeerspatroon en presentatievorm 

In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld welke tele-informatiediensten nu 

en in de naaste toekomst, in het licht van de technische ontwikkeling, 

kunnen worden aangeboden. De vraag of deze diensten zinvol en betaalbaar 

zijn, komt weliswaar pas in het volgende hoofdstuk aan de orde, maar het 

li jkt niet verstandig om daar tijd te verspillen aan een bespreking van 

diensten waarvan duidelijk is dat ze tot onaanvaardbaar hoge kosten 

voeren. 

Aangezien de omvang van de technische voorzieningen tot neg toe voorname

lijk werd bepaald door het in aanmerking komende informatieverkeers

patroon en de daarbij gekozen presentatievorm, zullen we bij de beschou

wing op deze twee aspecten de nadruk leggen. We zullen daartoe per 

verkeerspatroon voor de diverse presentatievormen nagaan: 

- welke mogelijkheden bestaande netwerken bieden voor het functioneren van 

tele-informatiediensten; 

- met welke toevoegingen de mogelijkheden van de bestaande netwerken ver

ruimd kunnen worden; 

welke nieuwe netwerken noodzakelijk zijn voor het realiseren van bepaal

de tele-informatiediensten. 

Ook zal daarbij worden nagegaan of passende eindapparatuur beschikbaar, 

dan wel spoedig te verwachten is. 

In de paragrafen 2.2 en 2.3 zal blijken dat zowel voor bepaalde conversa

tie- als voor bepaalde allocutietoepassingen reeds omvangrijke netwerken 

met bijpassende eindapparatuur bestaan, die speciaal op deze twee patronen 

zijn toegesneden. 

Evenzo blijkt dat er neg weinig aparte technische voorzieningen voor open

bare tele-consultatie- en registratietoepassingen bestaan. In paragraaf 

2.4 en 2.5 wordt uiteengezet hoe een aantal beginnende dienstverleningen 

op dit terrein een voorlopig onderda.k hebben gevonden bij een bestaand 

voor conversatie dan wel voor allocutie ontworpen netwerk. 

Dit laatste brengt het gevaar met zich mee van een weinig onafhankelijke 

ontwikkeling. Veel erger is het risico dat deze diensten worden vereenzel

vigd met desbetreffende klassieke diensten en daardoor ender een oneigen

lijk wettelijk regime komen te rusten. 
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2.2. Voorzieningen voor het tele-conversatiepatroon 

2.2.1. Het analoge telefoonnet 

Telefonie is de belangrijkste representant van het conversatiepatroon. 

Het telefoonnet is wereldwijd. Een individuele deelnemer kan thans reeds 

een keuze maken uit een totaal van ca. 500 miljoen rnogelijke verbindin

gen. De transportcapaciteit van dit soort verbinding tussen twe e indivi

duele deelnemers is evenwel beperkt. Het telefoonnet is namelijk ontwor

pen op spraak als presentatievorm. Om de kosten te drukken zijn boven

dien de kwaliteitseisen grotendeels afgeleid van de behoefte aan goede 

verstaanbaarheid en herkenbaarheid. Een telefoonverbi nding van abonnee 

naar abonnee is dan ook niet erg geschikt voor overdracht van muziek en 

grote hoeveelheden data en ten enenmale ongeschikt voor televisie. Voor 

overbrenging van muziek met voldoende kwaliteit is ruwweg een tienmaal 

grotere transportcapaciteit nodig dan voor spraak van telefoonkwaliteit 

en voor televisie is een wel duizendmaal grotere transportcapaciteit 

vereist. 

De capaciteit van een telefoonverbinding v.ordt in sterke m:1te bepaald dx>r de zgn. 
"bandbreedte" uitgedrukt in hertz, afgekort Hz. V<:xc. telefonie is ca. 3000 Hz voldcende, 
voor rruziek is ca. 20.000 Hz nodig, voor de huidige kleurentelevisie ca. 5.000.000 Hz. 
Bij een nauwkeurige beschcuwing over capaciteitsverhcxJdingen diert: !lY2l1 in feite a:k de 
invloed van storingen en ruis te betrekken. 

Voor telefonie ontworpen verbindingen zijn meer en meer in gebruik geko

men voor telegrafie, telex, en in de laatste tien tot twintig jaar, voor 

datatransport. Nu gaat het bij deze laatstgenoemde diensten veelal om 

alfanumerieke informatie als presentatievorm dat wil zeggen letters, 

cijfers, symbolen en leestekens. Deze worden op hun beurt gewoonlijk in 

een digitale code (meestal bit-rijen, dat zijn opeenvolgingen van nullen 

en enen) vastgelegd en overgezonden. 

Tengevolge hiervan ontstond de behoefte om telefoonverbindingen die ont

worpen waren op (analoge) spraaksignalen, ook te gaan benutten voor een 

geheel ander signaaltype namelijk voor digitale signalen. Deze moeten 

dan wel eerst worden aangepast aan het analoge kanaal door middel van 

modulatie; bij ontvangst moeten vervolgens (door het omgekeerde proces 

demodulatie) de digitale signalen weer teruggewonnen worden. De voor 

modulatie en demodulatie toegepaste apparaten worden (data) modems ge

noemd. 

"Analcx::>g" wil zegJen alle waarden tussen m3Xim.nn en mininum waarde van een signaal dx>r
lq:>end, in tegenstelling tct "digitaal" d. i. slechts een eirrlig aantal - vack slechts 
twee - waarden bezittend. 
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Zowel de opkomst van de computer als de behoefte aan tekstcommunicatie 

en "kopieren per telefoonlijn" heeft geleid tot een toenemende vraag 

naar digitale verbindingen met grote capaciteit, dat wil zeggen veel 

bits (nullen en enen) per seconde. Men spreekt wel van hoge "transport

snelheid• als het gaat om de snelle overdracht van digitale signalen. 

Tele-kcpieren van een A4-fonnaat van willeke1.1rige cpnaak vergt afhankelijk van de axle
ringsinspannirg en de gewenste reprcrluktiekwaliteit via een "analoge" telefcowerbindio:J 
thans 2 tot 6 miruten transporttijd. De transportsnelheid die gehaald kan 1r.Orden cp de 
bestaarre telefocnverbindio:Jen is beperkt tot ca. 1200/2400 bits per seocnde va:x ver
bindingen die tot stand 1r.Orden gebracht in het rormale a.itanatische telefOJOverkeer. Bij 
toepassin:J v<11 geraffi~rde elektr01ische correctieschakelirgen kai men ca. 10.000 bits 
per seo::n:1e halen. Maar n-et een snelheid van 1200/2400 bits per seo::n:1e zijn reeds zeer 
interessante diensten, gebruik makend vai digitale transmissie, m:gelijk. zo is in het 
afgelcpen jaar een verteterd telexsysteem, teletex geheten, in enkele Europese landen 
irgevoerd, waarrree een keurig getypte briefpagina van A4-formaat in ca. 10 seccrden k<11 
~rden o;ergebracht. Evenals de telexdien.st maakt de teletex-dienst gebruik van eigen 
routerio:Jsoentra. 

Aangezien de gegevens bij datacommunicatie, anders dan bij telefonie, 

stootsgewijze worden aangeboden, ontstaan overal ter wereld onafhanke

lijke datanetwerken met eigen routeringscentrales. Lange-afstandverbin

dingen worden overigens broederlijk met de telefoon gedeeld (bijvoor

beeld kabels, straal- en satellietverbindingen). Bekend zijn het Neder

landse Datanet I en het Euronet. In het Euronet kunnen met snelheden van 

2400, 4800, 9600 of 48.000 bits/sec. onder andere tal van wetenschappe

lijke databanken worden geraadpleegd. De technische beperkingen opgelegd 

door het telefoonnet aan de snelheid van het datatransport tussen of 

binnen organisaties, kunnen door zulke moderne datanetten weggenomen 

worden. Met name de gebrekkige internationale normalisatie en de uiteen

lopende tariefstelling van de nog in ontwikkeling zijnde nationale data

netten, geven wel eens aanleiding tot grieven van grote of kleine zake

lijke gebruikers. 

Naast de plaatsgebonden telefoonaanslui ting kennen we ook de mobiele 

persoons- of voertuig-gebonden telefoonaansluiting: 

- nieuw, en thans nog alleen clandestien toegepast, is de "snoerloze 

telefoon", waarmee tot 50 (soms tot 200) meter afstand van de vaste 

telefoonaansluiting via de "ether" kan worden getelefoneerd; 

- mobiele of we! autotelefoon bestaat thans in eenvoudige opzet en op 

bescheiden schaal, maar is overal en in hoog tempo bezig dit stadium 

te ontgroeien, met name daar waar automatische doorverbinding via het 

internationale telefoonnet technisch en administratief geen hinder 

meer ondervindt;7l 

- de semafoon als selectief oproepsysteem via de ether voor mobiele per

sonen; 

- de reeds lang in vele vormen bestaande radiotelefonie voor scheep- en 

luchtvaart. 
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Volledigheidshalve noemen wij ook het - nog experimentele - gebruik van 

een telefoonaansluiting voor gemengd gebruik van spraak en schrift 

(scribofoon) en voor gebruik voor alleen schrift of tekst (doventele

foon). 

2.2.2. Integrated Services Digital Network (ISDN) 

Parallel aan deze ontwikkelingen heeft de micro-elektronica het mogelijk 

gemaakt op zeer goedkope wijze analoge spraaksignalen om te zetten in 

digitale signalen. Voor spraakoverdracht met telefoonkwaliteit is thans 

een snelheid van 64.000 bits per ser.onde de internationale norm. Deze 

transportsnelheid kan niet door het bestaande analoge telefoonnet worden 

verwerkt. 

De te verwachten voordelen bij digitaal transport, te weten: geringe 

storingsgevoeligheid, goedkope routeringscentra en goedkope samenbunde

ling van grote aantallen spraaksignalen en datasignalen tot een zoge

naamd multiplex-signaal, hebben het CCITT* l er toe gebracht een stout

moedig studieplan te starten onder de titel: ISDN = Integrated Services 

Digital Network. 

De basisidee daarbij is om met behoud van het gebruik van de "koperka

bel", die in grote hoeveelheden in de plaatselijke telefoonnetten is ge-

1nstalleerd (in Nederland voor een waarde van ca. 5 miljard gulden), en 

door toepassing van digitale elektronica, een vernieuwd wereldomspannend 

netwerk te creeren dat per bestaande tweedraads aansluiting een trans

portsnelheid van meer dan 2 x 64.000 bits per seconde toelaat**). Oat 

betekent dat men per oude aansluiting hetzij twee telefoonaansluitingen 

kan realiseren, hetzij de beschikking krijgt over twee snelle data

aansluitingen, dan wel de verdeling van de totale transportcapaciteit 

van de aansluiting dynamisch aanpast aan de veelheid van gewenste diens

ten. 

Het gebruik van digitale technieken brengt, naar verwacht mag worden, 

mee dat de kwaliteit van telefoon- en dataverbindingen veel minder af 

hankelijk wordt van de te overbruggen af standen. Zoals gezegd gaat het 

om een stoutmoedig plan, vooral ook omdat het betekent dat alle ana l oge 

* l CCITT is een comi te van de ITU, be last met adviezen op gebied van t~le
graf ie en telefonie. 

**) Een van de voorgestelde snelheden bedraagt 80.000 bits/ sec., bestaande 
uit een telefoonsignaal van 64.000 bits/sec. en een datasignaal van 16.000 
bits/sec. 
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telefooncentrales en ook vele eindtoestellen vervangen zouden moeten 

worden. Voor datatransport betekent deze vervanging echter het afschaf

fen van modems waardoor rechtstreeks aansluiting van computers op het 

"telefoonnet" mogelijk wordt, mits de juiste specificaties gelden. 

ISON vormt een enorme uitdaging voor de industri~le laboratoria en zal 

bij massale invoering verstrekkende gevolgen hebben. Het nieuwe I SON-net 

zal een multi-functioneel net zijn. Er zal zelfs sprake zijn van multi

functionele eindtoestellen die beurtelings of gelijktijdig voor ver

schillende diensten en verkeerspatronen kunnen worden gebruikt. Hierdoor 

zal het probleem van de verhouding tussen verantwoordelijkheden voor 

technische voorzieningen en voor dienstenexploitatie worden verscherpt. 

Indien kortelings het telefooncentralebestand gebaseerd op analoge tech

nieken is gemoderniseerd, rijst het bijzondere probleem van kapitaalver

nietiging bij te vroegtijdige vervanging van recentelijk vernieuwde te

lefooncentrales. Aangezien zulks ook in ons land het geval is (ca. twee 

miljoen lijnen, ter waarde van 2 miljard gulden), studeert de Nede rland

se PTT tezamen met de industrie op een tussenstap voor ISON, onder het 

acronym ISAN = Integrated Services Analog Network. De idee daarbij is 

aan iedere bestaande analoge aansluiting op de lokale centrale naar be

hoefte een digitale extra aansluiting toe te kunnen voegen over hetzelf

de koper-aderpaar. 

Bij de analoge telefooncentrale zal het digitale signaal moeten worden 

afgetakt en op een eigen wijze naar de bestemming worden geleid. Een 

snelheid van 64.000 bits per seconde is meer dan voldoende voor tekst

communicatie, tele-kopieren en andere niet-spraak-communicatie voor kan

toren, maar onvoldoende voor ultra snelle computerverbindingen. Een 

2 x 64.000 bits per seconde aansluiting is ook veel te krap voor gebruik 

als beeldtelefoon. 

In de ISDN-conceptie wordt overwogen voor bijzondere zakelijke aanslui

tingen de transportsnelheid van het bestaande plaatselijke koper-adernet 

op te vijzelen tot 2.000.000 bits/ sec. door het bijplaatsen van verster

kers onderweg van abonnee naar centrale.Voor bepaalde computerkoppelin

gen is dit een aantrekkelijke snelheid, alsook voor bepaalde grafische 

toepassingen, waaronder het op afstand drukken van zetklare kranten. 

Zeer ve le zak e lijke toepassinge n kunnen echter volstaan met 16.000 of 
\ 

64.000 bits per seconde, in het bijzonder bij tele-consultatie of 

tele-registratie van grote computerbestanden, bijvoorbeeld voor computer 

aided design (CAD) of computer aided manufacturing (CAM). 



BIT 

2.6 

Bij alle rechtstreekse digitale verbin::lingen (dat wil zeggen die ZJ'.Jl'rler tussengesd1akel
de m:xlars) zijn strenge eisen ten aanzien vcn de gareen.schar.pelijke tijd:lisciplire van 
de mderlin:J uit te wisselen signalen montbeerlijk. Hierd'.:xJr rormt verant'hDOrdelijkheid 
v<X>r de synd1ronisatie in digitale netwerken zoals rsrn een nieLW aspect. 
Met narre de tijdvertragin:J cp lanje verbirrlin:Jen en de teheersproblerren hij 
internationale verbirrlingen vereisen de aarrlccht voor wereldwijde normalisatie van de 
llO)r de geslaagde koppelin:J bencrligde a:mrunicatieprotooollen, naast de starrlaardisatie 
van de ein::lai:paraten. 

Door enerzijds de kwaliteitseisen vergeleken met die bij televisie

omroep wat te reduceren, anderzijds uitgekookte en voorlopig nog vrij 

kostbare elektronische redundantie-reductie toe te passen is 2.000.000 

bits per seconde ook juist toereikend voor doeleinden van conferentie

televisie en andere beeldverbindingen. Voor beeldpresentatie met de kwa

liteit van de televisie-omroep is deze snelheid echter beslist ontoerei

kend en zal moeten worden gewacht op een technische doorbraak alvorens 

sprake kan zijn van een grootschalige betaalbare toepassing van dit type 

beeldtelefoon. 

De hier geschetste ontwikkeling van het wereldwijde analoge telefoonnet

werk tot een eveneens wereldwijd multi-functioneel digitaal netwerk voor 

diverse presentatievormen en verkeerspatronen is een proces dat tamelijk 

los staat van ontwikkelingen zoals de in de volgende paragraaf te behan

delen allocut~ievoorzieningen. Het is ook een evolutionair proces dat 

wellicht een tijdspanne van 20 jaar of meer zal beslaan. 

Het lijkt goed op deze plaats nog eens te benadrukken dat bij de lange

afstandsverbindingen tussen steden, landen, continenten, reeds techni

sche integratie bij de overdracht van informatie met uiteenlopende pa

tronen en presentatievormen is ingevoerd. De technische voorzieningen 

die daarvoor beschikbaar zijn, zoals coaxiale kabel, straalverbindingen, 

satellietverbindingen en straks glasvezel bezitten transportcapaciteiten 

die ruimschoots voldoende zijn voor de overdracht van enkele televisie

signalen van hoge kwaliteit ook al zijn ze ontworpen als een economische 

oplossing voor het vervoer van bundels telefoongesprekken en datasig

nalen. 

In fig. 2.1 een vereenvoudigd schema getekend van een internationale 

telefoonverbinding. Voor andere conversatiediensten geldt een dergelijk 

schema. Zo zullen bi j de telexdienst de telefoontoestellen vervangen 

zijn door telex-machines, terwijl de telexdienst ook over eigen telex

dienst ook over eigen telexcentrales (routeringscentra) beschikt. 

Maar de verbindingen tussen eindapparaten en centrales en tussen cen

trales onderling worden meestal gedeeld met andere diensten. Het beheer 

van het internationale transportnet, gevormd door land-, zee- en satel

lietverbindingen is vaak voor een deel in handen van internationale or

ganisaties. 
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Fig. 2.1: Schema van een internationale telefoonverbinding 

2.2.3. Netwerk en eindapparatuur 
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Zoals bij alle vormen van dienstverlening rijst ook hier de vraag tot 

hoever de verantwoordelijkheid van de dienstverlenende instantie zich 

uitstrekt. In par. 1.8 is reeds gewezen op de twee vereiste bestanddelen 

van de technische voorziening: netwerk en eindapparatuur.* sehalve 

eindapparatuur die essentieel is om een dienst mogelijk te maken, kan 

ook randapparatuur * worden toegepast. Deze heeft een ondersteunende 

functie voor de dienst. Voorbeelden zijn een meeluisterapparaat bij een 

telefoontoestel en een afdrukeenheid bij een beeldscherm. 

De overgang tussen het netwerk en het eindapparaat wordt aangeduid als 

aansluitpunt, maar operationeel is het van belang waar het eigenlijke 

grensvlak tussen netwerk en eindapparaat zich voordoet. Dit grensvlak 

houdt onder andere in dat het eindapparaat hierover toegang kan krijgen 

tot het netwerk en omgekeerd. Voor het grensvlak geldt een aantal eisen, 

die in het algemeen drie categorieen bevatten, namelijk fysiek (o.a. af

meting en aantal contacten van het aansluitmateriaal), elektrisch (o.a. 

spanning, frequentie en dergelijke) en functioneel (de betekenis van de 

signalen). Uiteraard is het van het grootste belang dat deze grensvlak

eisen zijn gestandaardiseerd. Ook tussen eindapparaat en randapparaat is 
een grensvlak gedefinieerd om de juiste werking te verzekeren. 

* Het Nederlandse taalgebruik inzake eind- en randapparatuur is helaas niet 
ondubbelzinnig. De internationale term 'terminal' kan worden vertaald met 
"eindapparaat", zoals ook bij de exporterende industrie en importerende 
leveranciers gebruikelijk is. 
De Nederlandse PTT begrijpt echter de terminals onder de naam "randappara
ten", die in haar visie de apparaten zijn aan de rand van een infrastruc
tuur. In deze zin heeft de Commissie Swarttouw271 haar aanbevelingen over 
randapparaten gedaan. 
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De hamvraag is nu of de verantwoordelijkheid van de netwe rkbeheerder 

verder moet gaan dan het aansluitpunt. Tot voor kort was dat geen pro

bleem van betekenis. In ons land wordt het telefoontoestel door PTT ter 

beschikking gesteld en blijft het eigendom van PTT. Hiermee wordt een 

maximale garantie verkregen dat de interactie tussen toestel en netwerk 

bij het opbouwen van een verbinding door het (inter ) nationale netwerk, 

bevredigend verloopt en dat mede-gebruikers van het netwerk niet worden 

gehinderd. 

Bij data-transport over het telefoonnetwerk ligt de zaak geheel anders. 

zoals in paragraaf 2. 2.1. besproken kan data-eindapparatuur op het 

telefoonnet worden aangesloten via een modem (fig.2.2). In Nederland 

kunnen modem en eindapparatuur beide eigendom zijn van de gebruiker. De 

zorg van de netwerkbeheerder en daarmee de dataverbinding strekt zich 

echter uit tot aan de overgang van modem naar eindapparatuur. Achter de 

eindapparatuur kan de gebruiker randapparatuur aansluiten, bijvoorbeeld 

voor een door hem g ewenste bijzondere vastlegging van de informatie 

(bijvoorbeeld een 'printer'). 
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Fig. 2.2: Grensvlakken voor Telefonie (Tf) en data 

-' 

Men zou de telefoon-netwerkzijde van de modem het telefoniegrensvlak 

kunnen noemen, de modem neemt als het ware de afschermfunctie voor het 

telefoonnetwerk op zich e n draagt er zorg voor dat de datasignalen zich 

gaan "gedragen" als telefoonsignalen. De PTT stelt daartoe specifica

ties op waaraan de modem moet voldoen. De gebruiker kan nu aan zijn 

eindapparatuur diverse randapparaten (printers, computers, toetsenbor

den, geheugens, monitors en dergelijke) toevoegen. 

Nog weer andere problemen doen zich voor bij huiscentrales van grote be

dr ijven en instellingen. Deze dienen zowel voor interne verbindingen als 

voor toegang tot het openbare netwerk en worden tot nu toe door de PTT 

ter beschikking gesteld. Naast deze huiscentrales beginnen echter bij 

bedrijven ook nieuwe interne bredebandnetwerken, zogenaamde LAN's 
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(local area networks) toepassing te vinden voor doeleinden van bedrijfs

automatisering, zeals kantoorwerk, beleidvoering, ontwerpen (CAD) en 

fabricage (CAM). Het grensvlak tussen huiscentrale of LAN enerzijds en 

het openbare netwer k anderzijds, moet hierbij thans een uitgebreide aan-
. *) pass1ngstaak vervullen. 

nicatiestandaarden vindt 

Deze aanpassing tussen verschillende commu

plaats in een zogenaamde ne twe rkpoort 

('gateway'), een term die ook wel algemener voor koppelingen tussen ver

schillende netwerken wordt gebezigd . 

Al met al doet zich meer en meer de behoefte gevoelen aan een grotere 

vrijheid bij de aanschaf van eind- en randapparatuur los van de netwerk

beheerder. Dit verlangen is deels strijdig met een goed kwaliteits

beheer van het betref f ende openbare netwerk en de noodzaak van zodanige 

standaardisatie dat twee eindapparaten, die voor overeenkomstige dien

s ten zijn ontworpen, ook inderdaad zinvol kunnen communiceren. Een moge

lijke uitweg uit dit probleem wordt geschetst in par. 4.3.4. 

2.3. Voorzieningen voor het tele-allocutiepatroon 

2.3.1. Algemeen 

Omroep is de voornaamste representant van het tele-allocutiepatroon. In 

de Omroepwet wordt het begrip "omroep" gedefinieerd als: 

" •••• al hetgeen betrekking heeft op de voorbereiding, samenstelling en 

uitvoering van voor het publiek bestemde radio- en televisieprogram

ma's, die bedoeld zijn om te warden uitgezonden." 

Om de uitleg niet nodeloos ingewikkeld te maken, wordt in deze studie 

ender het begrip omroep tevens het uitze nden zelf verstaan, onverschil

lig of dat nu openbaarmaking door middel van een omroepzender of een 

draadomroepinrichting inhoudt. 

We onderscheiden naar de toegepaste presentatievorm: radio-omroep en 

televisie-omroep en naar het toegepaste overdrachtsmedium: ether-omroep 

en draad- of kabelomroep. 

*) Internationaal, in het CCITT en de ISO, wordt uitvoerig en diepgaand 
gestudeerd op harmonisatie van standaarden teneinde de gesloten netten op 
eenvoudige wijze te kunnen koppelen via openbare netten; dit gebeurt aan de 
hand van het Open System Interconnection (OSI) reference model. 
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De etheromroep is nog weer te splitsen in "aardse" etheromroep en 

satelliet-omroep. 

Omroepnetten zijn tot nu toe in overwegende mate ontworpen met het oog 

op verzorging van gebieden gelegen binnen de eigen landsgrenzen, met 

bekostiging uit kijk/luistergeld en/of reclame. Een uitzondering doet 

zich overigens voor bij de radio-wereldomroepen en enkele hier en daar 

welbewust bij de landsgrenzen geplaatste radio- en televisiezenders. 

Het rrerkwaardige feit <bet zich \OJr dat radio-wereld::rnroep een internatiooaal aanvaarde 
zacj( is die men ha:igsters rret stcorzerrlers of luisterverb::rl bestrijdt, terwijl acn tele
visie-wereld::rnroep vanuit satellieten bij \OJrbaat de pas werd afgesneden in het inter
nationaal over leg dcxr "V(X)rafgaande toestemning" ('prior consent') te eisen. Praktisdl 
is het onro;ielijk een zekere 'spill-Qller' bij gebruik van satelliet-anroep te 
vermijden. 

Voor de etheromroep zijn in internationaal overleg frequentiebanden 

gereserveerd. De omroepsignalen in deze banden worden tot nu toe niet 

versleuteld ('scrambling'), maar er zijn aanwijzingen dat sommige landen 

overwegen in de formeel voor directe satellietomroep toegewezen f requen

tiebanden versleuteling toe te passen teneinde betaling te kunnen af

dwingen. 8 > Daarnaast constateert men de neiging om de voor vaste 

satellietverbindingen gereserveerde frequentiebanden te benutten voor 

'multipoint' distributie naar bepaalde kabeltelevisienetten9 l, al of 

niet versleuteld, afhankelijk van de aard van de bekostiging (reclame of 

abonnement). Hierdoor wordt het onderscheid dat, naar internationaal 

verdrag, bestaat tussen "vaste satellietverbindingen" en "directe satel

lietomroep" enigszins aangetast. 

Naar de mening van de auteurs kan dan ook de vraag gesteld worden of 

versleuteling van signalen die bestemd zijn voor 'the general public', 

wel gewenst is. De hierop betrekking hebbende ITU-definitie voor een 

'broadcasting service' in de 'Radio Regulations' luidt: 

A broadcasting service is: A radiocommunication service in which the 

transmissions are intended for direct reception by the general public. 

This service may include sound transmissions, television transmissions 

or other types of transmission (volgens Convention). 

Radiocommunication is: Telecommunication by means of radio waves 

(volgens Convention). 
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Telecommunication is: Any transmission, emission or reception of 

signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any 

nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems 

(volgens Convention). 

Aan deze definities kunnen we een bela.ngwekkende conclusie verbinden. 

Blijkbaar mogen in de frequentiebanden die in internationaal overleg 

zijn toegewezen voor "broadcasting services" (en dat is iets anders dan 

omroep in de zin van de Nederlandse Omroepwet) naast omroepprogramma's 

ook "any other signals" worden overgedragen*l. 

2.3.2. Situatie van de etheroaroep in Nederland 

In Nederland zijn zowel de voor radio- als de voor televisie-etheromroep 

aangewezen dan wel binnenkort vrijkomende frequentiebanden nog lang niet 

volledig bezet. 

- Situatie bij de radio-omroep:lO) 

aantal 
frequentieband/golflengte mogelijke 

kanalen/netten 

lange golf 1 

middengolf 

FM-band 

satelliet-omroepband 

- Situatie bij televisie-omroep: 

VHF/UHF 

satelliet-omroepband 

(tezamen met 

I Belgie) 

3 I 
5 a 6 I 

16 resp. , o**) I 

4 a s 

4 resp. s**) 
I 
I 

aantal 
kanalen/netten 

in gebruik 

0 
I 
I 

3 

3 

0 

2 

0 

*) Praktisch betekent dit dat men in ons land zou kunnen besluiten alle, dan 
wel een deel van de nog niet bezette televisiekanalen te bestemmen voor 
consultatiediensten ten behoeve van het algemene publiek. 

** l Afhankelijk van de gekozen modulatie- en multiplexvorm. 
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In de FM-band en de VHF/ UHF banden voor televisie is bovendien nog ruim

te voor grote aantallen (honderden) zenders van klein vermogen. 

De bekostiging van de omroep is van collectieve aard (luister /k ijkgeld 

en STER). Er is in Nederland tot nu toe nog geen sprake geweest van ver

sleuteling van via de ether uitgezonden omroepsignalen teneinde hierdoor 

tot individuele afrekening te kunnen komen. 

2.3.3. Situatie van de kabelomroep in Nederland 

Een aanzienlijk deel van de woningen in ons land, naar schatting 68% in 

1983, is voorzien van zgn. plaatselijke kabeltelevisienetten (formeel 

CAI-en en GAI-en). Deze plaatselijke netten zijn voor het overgrote deel 

ontworpen als collectieve ontvangst- en doorgiftevoorziening met collec

tieve bekostiging, dat wil zeggen alle aangeslotenen ontvangen dezelfde 

collectie televisie- en (veelal ook) radioprogramma's en betalen daar

voor allen eenzelfde bedrag. Gewoonlijk worden over deze netten alle be

schikbare binnenlandse programma's inclusief de regionale en lokale pro

gramma's doorgegeven plus een aantal ter plaatse te ontvangen buiten

landse programma's, de laatste soms met slechte kwaliteit. De modernste 

netten bezitten een (uitbouw)capaciteit tot ca. 30 televisieprogramma's 

plus 25 FM-radioprogramma's. De samenstelling van het pakket is behou

dens bij experimentele programma's gewoonlijk in handen van de plaatse

lijke machtiginghouder of diens gedelegeerde. 

Zou men deze netten geschikt willen maken voor individuele toelevering 

van programma's met het doel tot individuele verrekening te komen, dan 

is dat technisch op verschillende manieren te realiseren, varierend van 

eenvoudige "versleuteling" tot geraffineerde kiessystemen. 

De kosten van een dergelijke ombouw zijn moeilijk aan te geven, zolang 

de omvang van het verlangde dienstbetoon niet nauwkeurig is vastgelegd. 

Gewoonlijk wordt gedacht aan een bedrag dat varieert van enkele honder

den guldens tot duizend gulden per aangeslotene. 

Helaas kennen we in ons land geen nationaal gecoordineerd programma voor 

dit ombouwprobleem. Deze lacune hangt samen met onzekerheid ten aanzien 

van de politieke koers die de overheid zal volgen*l. 

N.B. Het gaat in deze paragraaf, tot hier toe, uitsluitend over de ombouw van 

kabeltelevisienetten om ze geschikt te maken voor individuele verreke

ning van allocutieve programma's. Een aantal van de technische 

*) Een overeenkomstige situatie trof men destijds aan bij het vraagstuk van 
de aardgasvoorziening in Nederland. De overheid heeft toen het belang van 
een landelijke infrastructuur laten overwegen en het ombouwprogramma mede 

gefinancieerd. 
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oplossingen voor dit probleem effent tevens de weg voor individuele ver

rekening van informatie die via deze netten consultatief kan worden 

opgevraagd. Hierop wordt teruggekomen in par. 2.5. 

2.3.4. De presentatievorm bij tele-allocutie 

Hoewel de thans voor ons land van toepassing zijnde technische standaar

den voor radio- en televisie-omroep nog geruime tijd tot ieders tevre

denheid zullen kunnen fu·nctioneren, wordt er internationaal nogal veel 

onderzoek verricht naar de mogelijkheden van HDTV = High Definition TV. 

Door bijv. de capaciteit van twee of meer bestaande TV-overdrachtskana

len te combineren kan men het zgn. "oplossend vermogen" van een TV-beeld 

verbeteren, wat vooral voor "lezen van het scherm" en voor "groot-beeld 

TV" voordelen oplevert. Ook kan men een eventueel grotere overdrachts

capaciteit gebruiken om bepaalde schoonheidsfouten van de ·huidige West

europese kleuren TV-standaard - het zgn. PAL-systeem - te elimineren. 

ZO stelt de E113else a:mnissie Part in ret Verenigd Koninkrijk 'l.O'.)r an de a:::hteraf gecon
stateerde 01Terdirrersiooer i113 van de anroep;atellietkanalen te benutten var het O{i'leffen 
van de wederzijdse t:e1nvloedi113 van kleur- en helderheidsinformatie die bij de PAL-starr
daard cptreedt. In het Britse vcx:>rstel is het dan roverrlien rn:;qelijk in elk anroep;atel
lietkanaal naast een stereofonisd1 'IV-geluidskanaal, T"()j twee rnafhankelijke stereofoni
sd1e geluidskanalen order te bre113en. ZOlarg de kabeltelevisienetten en de televisietoe
stellen tluis T"()j niet q> de nia.we starrlaard zijn t:erekerrl, zal rren oentraal 'l.O'.)r an
zetti113 van de starrlaard rroeten zorg dragen. Bij invoeri113 van arrlere kleurentelevisie
starrlaards dan het PAL-systeern, bijvoort:eeld het cxrler arrlere cbor Groot Brittannie 
voorgestane C-WC systeern, dient men rekeni113 te haJden met een overgargsperiode waarin 
rren t:eide systeren in het t:etrefferrle netwerk (bijvoort:eeld kabelnetten) noet kunnen 
onderbrengen. 

Bij al deze nieuwe standaarden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

digitale signaalbehandeling, die men ook meer en meer in gebruik ziet 

komen in studio's bij registratie en overdracht. 

Naast het streven naar grotere overdrachtskwaliteit treft men ook ont

wikkelingen aan, waarbij gestreefd wordt naar goedkope programma-produk

tie en naar goedkope overdrachtskanalen met handhaving van tenminste de 

bestaande beeldkwaliteit. Dit lukt alleen wanneer we ons tot stilstaande 

beelden of "langzaam veranderende groeibeelden" beperken. 

Een dergelijke ontwikkeli113 is het Nederlarrlse (Multi-)Telebord waar~ men ca. 30 aib
kanalen kan cxrlerbrengen in een bestaarrl 'IV-zenderkanaal (geluid + groeit:eeld) of een 
tweetal subkanalen in de zgn. ''verticale cxrlerdrukkingsperiode" van een bestaand 'IV-zen
derkanaal. 
In deze gevallen spreken we van sobere presentatievorrren. Hiermee zoo Nederlarrl zid1 via 
anroep;atellieten een interessante pcsitie kunnen verschaffen als internationaal 
piooier. De indeli113 in (30) sul:kanalen kan desgewenst afgewisseld worden met oormaal 
'IV-gebruik. Ook kan een beheerder van een kabeltelevisienet bij de ing~ van het net 
een gewenst subkanaal arczetten q> normale starrlaard zcda: de al:xJnnee thuis geen arczetter 
behoeft aan te schaffen. 
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2.4 Bewerking en opslag van informatie 

2.4.1 De nieuwe technoloqieen 

De hierboven besproken netwerken voor telefonie en omroep voldoen aan de 

internationale definitie van telecommunicatie (weergegeven in par. 

2.3. 1). Hierbij staat het uitzenden, ontvangen en/of transporteren van 

informatie door middel van afstandoverbruggende elektromagnetische voor

zieningen centraal. 

In de afgelopen drie decennia zijn deze klassieke telecommunicatie-func

ties op ingrijpende wijze bei:nvloed en verrijkt door de opkomst van de 

halfgeleider-technologie en de hieruit gegroeide micro-elektronica. 

Twee ontwikkelingen worden hierbij vaak onderscheiden. 

a) Enerzijds, functieverbetering door gebruik van de nieuwe mogelijkheden 

voor het ontwerpen van kleinere, eff icientere en meer betrouwbare ap

paraten voor uitzending, ontvangst of transport van informatie, al dan 

niet in digitale vorm op basis van invariantie. 

Miniaturisering en massaproduktie van eindapparaten en randapparaten, 

onder meer in de audiovisuele consumentensector, maar ook geheel nieu

we overdrachtstechnieken, zoals de satellietcommunicatie en de glasve

zelt r ansmissie, zijn hierdoor tot stand gekomen. 

b) Anderzijds, creeren van geheel nieuwe functies bij het telecommunica

tieproces, waarbij nu niet uitsluitend afstandoverbrugging, doch ook 

opslag of bewerking van informatie gewenst wordt (par. 1.7). Deze voor 

professioneel gebruik belangrijke toevoegingen zijn dikwijls zo nauw 

verweven met de computertechniek en de digitale informatietechnologie 

dat de ontwikkeling ervan, veel vaker dan bij de zojuist genoemde al

gemene functieverbeteringen (a), afhankelijk is van de digitalisering 

van de bestaa nde analoge netwerken (par. 2.2.2) of het aanleggen van 

geheel nieuwe datanetten. 

Ondanks de gemeenschappelijke technologische voedingsbodem, de micro

elektronica, hebben deze twee afzonderlijke ontwikkelingen zeker niet de

zelfde maatschappelijke en institutionele gevolgen. De steeds verbeterde 

prijs-prestatie verhoudingen in alle klassieke telecommunicatiefuncties 

leiden immers ni e t tot de principiele vragen die meestal door een nieuwe 

informatiefunctie opgeroepen worden: 

"Wie legt de technische voorzieningen voor openbare gegevensverwerking of 

-opslag aan of beheert ze?" 

"Wie zal vervolgens langs deze weg nieuwe tele-informatiediensten aan

bieden aan het publiek?" 

Zulke door nieuwe voorzieningen o pgeroepe n vragen worden uiteraard niet 

door de snelle technologische ontwikkelingen zelf ondubbelzinnig beant-
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woord. In het bijzonder ontstaan problemen voor de beleidsvoering, wan

neer de nieuwe voorzieningen worden toegevoegd aan die klassieke telecom

municatienetwerken waarvoor een monopolie bestaat. 

2.4.2 Toe«JeVOe«Jde diensten 

Als inleiding wordt eerst een voorbeeld gegeven van een functieverbete

r ing. 

In de zestiger jaren zijn de zogenaamde common carriers*) in de V.S. be

gonnen met het toepassen van spraakinterpolatiesystemen op lange-af stand 

verbindingen. Deze systemen maken gebruik van het feit dat in het conver

satiepatroon de gesprekspartners gewoonlijk om de beurt praten, onder 

meer om naar elkaar te kunnen luisteren en om na te denken alvorens ant

woord te geven. Dit betekent dat door de centrale beheerder van een tele

conversatie-netwerk een functieverbetering kan worden bereikt door tel

kens alleen een verbinding (automatisch) beschikbaar te stellen in de 

richting waarin op dat moment geproken wordt. 

De verkeerscapaciteit van de transportweg kan op deze WlJze worden 
verhoogd met een factor 2, 5. De netwerkbeheerder kan zodoende de ex
ploi tatie van de dure verbindingen, onder meer via zeekabels of satel
liet, verbeteren. Na invoering van digitale transmissie wordt deze 
techniek digi tale spr aakinterpolatie (DSI) nu zeer ui tgebreid 
toegepast. 

Ge1nspireerd door deze interne functieverbetering in de transmissieweg 

troffen ondernemende derden andersoortige voorzieningen waarmee data 

communicatie via het openbare telefoonnet (met gebruik van modems - zie 

par. 2.2.3) goedkoper werd. Deze externe voorzieningen, vooral van belang 

voor zakelijke gebruikers, werden in plaatselijke centra ondergebracht; 

koppeling met de gebruikersapparatuur gebeurde via het openbare telefoon

net, terwijl de plaatselijke centra onderling verbonden werden via huur

lijnen van de grote 'common carrier' American Telegraph and Telephone 

(AT&T). 

Bovenbedoelde voorziening berust op het feit dat data gewoonlijk 
stootsgewijs met relatief lange tussenpozen worden afgegeven aan het 
netwerk. Door de dataplukjes van een groot aantal abonnees in het 
plaatselijk centrum op te slaan, zij het zeer kortstondig, is het 
mogelijk om een continue stroom van samengevoegde data over een 
gehuurde lijn naar een ander plaatselijk centrum te transporteren. 
Daar worden de data weer uit elkaar gerafeld en aan de bedoelde 
bestemming doorgegeven via het openbare telefoonnet. Vanwege de 
(onvoorspelbare) opslagduur en de bewerking in de centra staan zulke 
verbindingen geen invariante overdracht van bijv. spraak toe. 

*) gereguleerde 

overheidswege 
aangemerkt. 

leveranciers van 

als open bare 

een telecommunicatievoorziening die van 
nutsvoorziening ("public utility") wordt 
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De centra verlenen een zogenaamde toegevoegde di.enst voor de daarop aan

gesloten data-abonnees, die zodoende van een goedkopere gezamenlij ke 

dienstverlening kunnen profiteren. Deze door onafhankelijke exploitanten 

aangeboden dienstverlening, welke uitgaat boven de "basis"-teleconversa

tiedienst telefonie, werd gesanctioneerd door d e Federal Conunu nications 

Commission (FCC) in de zogenaamde "Carterphone Decisio n" in 1968. Dit be

sluit was een bevel aan AT&T om haar algemene verboden,gerich t tegen on

derverhuur van lange-afstand verbindingen en tegen aansluiting van eigen 

(rand-)apparaten voor bewerking en opslag, o p te heffen. 

Het FCC besluit heeft verstrekkende gevolgen gehad, want het betrof een 

volstrekt ni e uwe functie. Terwijl de eindgebru iker alleen een fun c tieve r

betering beoogde (te weten goedkopere datacommu nicatie), bereik te de ex

ploitant van de toegevoegde dienst dit door - geheel bu iten de netwerkbe

heerder om - de aangeboden gege vens op een bepaalde gunstige manier te 

bewerken. 

Inmiddels zijn de technische mogelijkheden voor en het aantal toepassin

gen van gegevensbewerking enorm toegenomen. Internationaal noch nationaal 

zijn de definities van gegevensbewerking echter eenslu idend, onder meer 

doordat gebruikers en netwerkexploitanten zeer uiteenlopende criteria 

voor doelmatigheid en voor invariantie van gegevens kunnen hante r en. 

zelfs de FCC is, onde r indruk van de i n par. 2.2 geno emde internationale 

ontwikkelingen van ISON en OSI, onlangs van haar onderscheid tussen ba

sisdiensten en toege voegde diensten in het Carterphone besluit terugge ko

men: Zij volstaat nu met e e n liberaal be leid ten aanz ien van onderlinge 

koppeling van allerlei technische voorzieningen, inclusief die voor gege

vensopslag en -verwerking. 

In het recente AT&T ontmantelingsproces ('divestiture'), resulterend 
in de verkoop van 22 regionale telefoormaatschappijen door de moede r 
maatschappij, kree g de 'common carrier' wel toes temming o m tevens a c 
tief te zijn op het gebied van computers en ander e gegevensverwe rkende 
apparaten, in concurrentie met anderen. 

Van e e n regulering van concrete diensten verschuift de internatio na l e 

tendens hu duidelijk in de r ichting van meer algemene technische voo r 

schr iften voor a bstracte gr e nsvlakken (zie par. 2.2.3), waar o ver appa r a

ten e n netwerken voor diverse applicaties met elkaar geko ppeld k u nnen 

warden, mits zij aan de juiste specificaties voldoen. Deze tendens bevo r

dert uite r a ard de vervlechting tusse n tele communi cati e- en a u t omat ise

ringstoepassingen die soms aangeduid wordt als telematica, en tot uiting 

komt in ni e uwe tele -informatie syste men. 
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2.4.3 Tele-informatiesystemen versus 'stand-alone' apparatuur 

De ontwikkelingen in de technische middelen en de prijs van systemen voor 

generatie, opslag, omzetting, beschikbaarstelling en vermenigvuldiging 

van gegevens zijn niet alleen guns t ig voor complete tele-informatiesys

temen . 'Stand-alone•* digitale informatiesystemen profiteren eve nzeer 

van de capaciteitstoename en de prijsdaling van ge1ntegreerde elektroni

sche geheugens en processoren. ll) 

Een en ander betekent dat bij gedistribueerd gebruik van informatie con

cur rentie mogelijk is tussen netwerkoplossingen en 'stand-alone' oplos

singen, al dan niet met gebruik van andere informatiedragers voor fysiek 

transport. Belemmeringen van welke aard ook in het netwerkgebruik ZL1llen 

dan gauw tot verschuivingen ten gunste van 'stand-alone' systemen leiden: 

Zo is bijvoorbeeld het gebruik van videorecorders veel hoger in landen 

met relatief weinig of geen TV-omroepkanalen (Scandinavie, Arabische 

golfstaten) dan in de overigens e ven welvarende v.s., alwaar veel meer 

TV-kanalen via de ether en kabel beschikbaar zijn. 

Omgekeerd kunnen technische verbeteringen in netwerkvoorzieningen koppe

ling van fysisch en zelfs logisch gescheiden functies bevorderen, als 

hierdoor voordelen voor de gebruikers te behalen zijn. Van de vele moge

lijkheden geboden door moderne lokale netten voor verschillende vormen 

van bedrijfscommunicatie (LAN's) voor technische en functionele integra

tie van gehee l gesch e iden applicaties wordt thans gretig gebruik ge maakt 

in vele grote en kleine organisaties. Naast de lange-termijnplannen voor 

dienstenintegratie in openbare netten (ISON- par. 2.2.2) ontwikkelen de 

beheerders van de bestaande netten dan ook in versneld tempo plannen voor 

tele-informatiediensten gebaseerd op toevoeging van "intelligente" net

werkvoorzieningen. Voorbe elden zijn 'voice-gram' en 'memocom'-diensten, 

waarmee ingesproke n of ingetoetste mededelinge n op een later tijdstip en 

eventueel andere plaats beschikbaar kunnen worden gesteld. In par. 2.5 en 

2.6 komen meer voorbeelden aan de orde waaronder Teletekst en Viditel. 

De snelheid waarmee al deze technologische en functionele ontwikkelingen 

tot stand komen, heeft tot gevolg dat h e t zowel voor gebruike rs als voor 

e xploitanten e n aanbiede rs van nieuwe informati e di e nsten e n voorzienin

gen feitelijk onmogelijk is om alle conseque nties van d e invoe ring te 

overzien. Oit betreft de standaardisatie, de regelgeving, de economie en 

de bedrijfseconomische aspecten van het gebruik. In hoofdstuk 3 wo rdt op 

deze problemen ingegaan. 

* dat wil z e ggen ni e t aan een ne twe rk gekoppe ld. 
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2.5. Openbare voorzieningen voor het tele-consultatiepatroon 

2.5.1. Algemeen 

Tele-consultatie is een veelbelovend groeigebied. Het grote gevaar dat 

publieke tele-consultatie bedreigt, is evenwel dat het niet (tijdig) 

herkend wordt als een tele-informatiegebied met een volstrekt eigen 

karakter dat een eigen regelgeving behoeft. Tele-consultatie krijgt ten 

enenmale geen groeiruimte als het deels onder het regime van de T&T-wet, 

deels onder het regime van de Omroepwet wordt geplaatst. Oat is thans 

reeds het geval met zowel de al wat oudere collectie luisterlijnen van 

de PTT als met de recente videotex*l diensten, in ons land o.a. Vidi

tel en Teletekst. Als men zich niet tijdig bezint op de gevolgen van 

zo'n misplaatsing, dreigt dit ook te gebeuren met de tele-krant, de 

tele-bibliotheek, -discotheek, -videotheek e.d., die in de komende jaren 

technisch realiseerbaar worden. 

Openbare tele-consultatie is het tele-informatieanalogon van de drukpers 

(inclusief de bibliotheek) en niet de tele-informatieversie van de 

briefwisseling of de dialoog, noch de tele-informatieversie van de 

"voorlezer of van de helper die de bladzij omslaat". 

Tele-consultatie wil zeggen: zelf snuffelen in zelfgekozen onderwerpen, 

op eigen tijd en zo veel mogelijk in eigen tempo. 

2.5.2. De twee uitvoeringen 

Oat openbare tele-consultatiediensten ten dele ge'identificeerd worden 

met het conversatiepatroon, ten dele met het allocutiepatroon, vloeit 

voort uit het inderdaad wat verwarrende verschijnsel dat een tele-con

sultatienetwerk op twee, in technisch opzicht sterk verschillende, ma

nieren kan worden uitgevoerd, overigens zonder dat de client thuis daar 

iets van hoeft te merken. In par. 1.4.3 is reeds eerder op deze twee 

uitvoeringsmogelijkheden gewezen. De verwarring wordt nog vergroot door

dat de twee technische uitvoeringsvormen verwant zijn aan die van tele

foniesystemen resp. omroepsystemen. 

Bij de eerste uitvoeringsvorm wordt immers een vraag van de client via 

de zogenaamde vraagweg bij het consultatiecentrum (databank, telebiblio

theek 12>, -discotheek, -videotheek etc.) ingediend. Nadat de gevraagde 

informatie in het centrum is opgezocht, wordt deze via de antwoordweg, 

*) Zie voetnoot pagina 1.3. 
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in beginsel eenmaal, aan de client toegezonden. Bij deze uitvoering is 

een twee-richting verbinding tussen client en centrum vereist en wat 

ligt dan meer voor de hand dan het zoeken van "inwoning" bij een be

staand tele-conversatienetwerk. Viditel maakt op deze wijze gebruik van 

het Nederlandse telefoonnet inclusief de daarin opgenomen routerings

centra. Vraag- en antwoordweg zijn dan echter in capaciteit beperkt tot 

300 resp. 1200 bits/s, dat wil zeggen ca, 6 seconden per beeldscherm

pagina. In het viewdata-centrum kunnen gemakkelijk enkele honderdduizen

den beeldschermpagina' s worden opgeslagen. Pas nadat de ISON (par. 

2.2.2) c.q. ISAN-plannen zullen zijn uitgevoerd is een capaciteit van 

64.000 bits/s dat wil zeggen 0,1 seconde per beeldschermpagina te ver

wachten. 

oeze capaciteit zal voldoende zijn voor een tele-bibliotheek maar schiet 

dan nog te kort voor tele-discotheek-doeleinden, laat staan voor tele

videotheekdiensten. Voor deze laatste twee toepassingen zal dus te 

zijner tijd in ieder geval een publiek teleconsultatienetwerk nodig 

z ijn. 

Voor de tweede uitvoeringsvorm is weliswaar een eenrichtingsverbinding 

van centrum naar client voldoende, maar men moet wel tol betalen voor 

het vervallen van de "vraagweg". Ten eerste wordt een individuele kos

tenver rekening naar rato van het aantal opgeroepen informatie-eenheden 

erg bemoeilijk t. Daarnaast r ijzen technische problemen. Om de client 

redelijk snel aan de gevraagde informatie te helpen zal de herhalings

f requentie namelijk vrij hoog moeten zijn. 

Als wistregel zai kunnen gelden dat de herhalingstijd (behoorlijk) kleiner noet z1Jn 
dan de tijd die de client ncrlig hee~ an de genaag:l= informatie te verwerken. Bij Tele
tekst waar de leestijd van een ''pa:Jina" mgeveer 20 sea:>nden t::edraagt heeft rren \IO:lr de 
herhalingstijd 24 sea:>nden gekozen, als a:npranis b.!ssen de capaciteit en de wcd'lttijd. 

Maar een hoge herhaalfrequentie veggt van de eenrichtingsverbinding een 

veel hogere transportcapaciteit. 

Rl.1W gesdlat: een fa:::tor gelijk aan het aantal in het ~ntnrn l::esd1ikbare informatie
eenheden. 

Voor beperkte doeleinden, zoals de tele-bibliotheek - waaronder video

tex, maar ook systemen die complete illustraties kunnen verwerken - kan 

men ondanks deze zware eis een heel eind komen met het gebruik van 

bestaande televisie-omroepkanalen, hetzij in de ether, hetzij in de 

kabeltelevisienetten. 

Bij Teletekst lukt het in een fractie van de capaciteit van een tele

visiekanaal tot 800 beeldschermpagina's met een herhalingstijd van 24 

seconden onder te brengen. Zou men een volledig kanaal ('full channel 
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teletext') gebruiken dan kan men tot ca. 15000 "pagina's" per TV-kanaal 

gaan en tot ca. 300.000 "pagina"s/TV-kanaal in een toekomstig digitaal 

TV-kanaal over glasvezel (140 Mbit/s), uitgaande van een herhalingstijd 

van 24 seconden. Hiervoor zijn dan evenwel nieuwe TV-ontvangers nodig. 

Een tele-discotheek zou i:a zo'n digitaal TV-kanaal bij een gemiddelde 

speelduur van een uur en een startfrequentie van viermaal per uur ca. 70 

muzikale informatie-eenheden kunnen onderbrengen. 

Het ziet er echter niet naar uit dat de transportcapaciteit, zelfs die 

van een plaatselijk glasvezelnet, voldoende zal zijn om een tele-video

theek volgens deze uitvoering te realiseren. Aangezien zo'n tele-video

theekdienst ook niet te realiseren is in het huidige telefoonnet, even

min nadat het volgens ISON of ISAN is gemoderniseerd, kan een tele-video 

theek alleen warden gerealiseerd volgens de eerste uitvoeringsvorm in 

een van retour- of vraagwegen voorzien coaxiale kabel- of glasvezelnet. 

Het vraagstuk van het in grate aantallen op betrekkelijk korte termijn 

op afroep beschikbaar stellen van omvangrijke video-informatie-eenheden 

zeals speelfilms e.d. is in technisch/ financiele zin echter nog niet op

gelost. 

Deze beperking houdt in dat tele -videotheekdiensten slechts langzaam 

zullen kunnen aanlopen en wel in de vorm van een aantal repeteerkanalen 

in een systeem met individuele verrekening per kanaal. 

Hoewel in beginsel de beide uitvoeringen, die van Teletekst en die van 

Viditel, tot een vrijwel gelijke service voor de klant kunnen leiden, 

treden er, ten gevolge van de historische ontwikkeling van de diverse 

netwerken en uit hoofde van beperkingen bij de huidige stand der tech

niek, grate verschillen op in operationele eigenschappen. In hoofdstuk 3 

wordt hierop nader ingegaan. 

2.5.3. De presentatievorm bij tele-consultatie 

Voor wat betreft geluid en kleuren-TV kan warden verwezen naar para9raaf 

2.3.4. 

Voor wat betreft videotex-systemen zijn aanzienlijke verbeteringen moge

lijk ter zake van grafische verfijning (Vidibord, Telidon). 

2.6. Diensten volgens het tele-registratiepatroon 

Tele-registratiedi e nsten staan nog ge h e el aan het begin van een ontwikke

ling, waarover thans nog weinig definiti e fs te z eggen is. Registratie als 

nevenactiviteit, bijvoorbeeld als kostentelling van conversatiediensten, 

wordt vanouds toegepast. Ook bij individuele kostentoerekening van allocu

tie- en consultatiediensten zal dergelijke registratie nodig zijn. Tele

registratie ten behoeve van alarmdiensten wordt reeds g e ruime tijd toege-
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past voor bedrijfsbewaking en vindt langzamerhand ook toepassing bij de 

bewaking van particuliere woningen in de vorm van inbraakalarm, bejaarden

alarm, etc. Bij al deze publieke toepassingen en zelfs bij nog wel moder

nere toepassingen zoals de tele-enquete, het aflezen van verbruiksmeters 

op afstand, een eventueel betalingscircuit en dergelijke, behoeft slechts 

zeer weinig informatie te worden overgebracht van de individuele 

deelnemers naar een betref fend centrum. 

Er ontstaat pas behoefte aan grotere informatietransportcapaciteiten, zo

dra de mogelijkheid wordt geboden en benut om te beschikken over ruimte in 

een centraal tele-archief. In eerste instantie lijkt de toekomstige trans

portcapaciteit van het publieke ISDN-ISAN netwerk meer dan voldoende voor 

archivering van alfanumerieke e n stilstaande beelden. Voor de reeds nu op

bloeiende professionele toepassingen van tele--registratie binnen organisa

ties worden vaak eigen bedrijfsnetten (local area networks, LANs) ge

bruik t. 

2.7. Netconfiguratie bij telefoon- en t e levisienetten op plaatselijk niveau 

In deze paragraaf willen we nog even nadrukkelijk stilstaan bij het ver

schil in netconfiguratie tussen het lokale telefoonnet en een plaatselijk 

kabeltelevisienet. Dit verschil speelt namelijk een belangrijke rol in de 

overwegingen van het volgende hoofdstuk. 

In de huidige plaatselijke telefoonnette n is iedere telefoonabonnee door 

middel van een individuele verbinding op de "dichtstbij" gele g e n telefoon

centrale aangesloten. Deze verbinding, waarvan de lengte tot meer dan 5 km 

kan oplopen, bestaat uit niets meer dan twee ge!soleerde koperdraadjes van 

0,5 mm diameter, die te zamen met de verbindingen van naburige abonees in 

een "telefoonkabel" zijn ondergebracht. We zeggen dan dat de netconfigura

tie die van een lang-armig sternet is. 

Bij kabeltelevisienetten treft me t een geheel andere situatie aan. Bij de 

oudste netten werd een coaKiale kabel van voldoende dikte langs, of zelfs 

wel d66r, de aan te sluiten woningen geleid en werden de aansluitingen met 

behulp van een "aftakking" op deze kabel gerealiseerd. Deze kabel wordt 

dan vanuit het plaatselijk ontvangcentrum of "kopstation" ('he ad-e nd') van 

de beschikbare prog ramma's voorzien. Iedere abonnee wordt geacht h e tzelfde 

programmapakket t e willen ontvange n. Evenals bij de e lektriciteit- , water

en gasvoorziening kan men dit bereiken met een aftakpunt ter plaatse van 
de aansluiting. Het is naderhand praktische r gebleken om in afwijking 

hiervan bij kabeltelevisi e een aantal van deze aftakpunten op enige af

stand van de woning ruimtelijk te concentreren in een ve rdeelkast, veelal 

sterpunt g e noemd. Zowel ins t a llatie als onderhoud worden daardoor ve ree n

voudigd. Maar wat vee l be langrijker is : hiermee wordt, al of niet bewust, 

gepreludeerd op een additioneel individueel gebruik van de televisiekabel. 
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De Nederlandse PTT heeft uiteindelijk een kabeltelevisiesysteem aanbevolen 

waarbij tussen de 20 en 30 abonnees worden aangesloten op een gemeenschap

pelijk sterpunt over afstanden tot ca. 100 meter. We spreken h ierbi j van 

een kort-armig sternet. PTT koos als officiele naam voor dit systeem de 

term mini-sternet. Daarbij heeft men nog de keuze om de sterpunten 

straalsgewijze met het kopstation te verbinden dan wel door middel van een 

kabel, al of niet r ingvormig, die al le sterpunten aandoet ('trunk net'). 

Het trunknet is in grote steden eigendom van de PTT. 

Diverse deskundigen en bedrijven in ons land hebben destijds aangedrongen 

op sterpunten van grotere omvang l 3 l (50 - 300 abonnees) met het oog op 

toekomstig additioneel gebruik van de aansluitinge n. Maar PTT was erg be

ducht voor juist dit niet-allocutieve gebruik 14l. Voor een zogenaamd 

multi-sternet in Enge land denkt men th ans ook aan sterren met zo' n 300 

aansluitingen1 >. 

Verreweg het grootste deel van de kabeltelevisienetten in ons land is vol

gens de PTT-aanbevelingen uitgevoerd als mini-sternet. 

Kabeltelevisienetten zijn tot nu toe typisch plaatselijke netten. Slechts 

hier en daar zijn ze onderling gekoppeld voor het doorgeven van buiten

landse programma's. De hoge kosten van installaties voor ontvangst van 

veraf gelegen stations kunnen dan worden gedeeld. 

De consequenties verbonden aan beslissingen in het verleden met betrekking 

tot netconfiguraties, komen in paragraaf 3.4 aan de orde. 

2.8 Satellietcommunicatie 

Met communicatiesatellieten is het gelukt intercontinentale telefoonver

bindingen tot stand te brengen die internationale verbindingen via 

coaxiale zeekabels in kostenopzicht in de schaduw stellen. Ook behoren 

sinds 1965 televisieverbindingen langs deze weg tussen omroeporganisaties 

verspreid over meerdere continenten tot de orde van de dag; hoewel nog be

perkt tot ca. 5% van het totale intercontinentale satellietverkeer, is 

juist dit soort gesloten distributief verkeer thans de snelst groeiende 

dienst van de internationale beheersorganisatie INTELSAT. 

Met het in gebruik nemen van nationale directe-omroepsatellieten na 1985 

zal - per stad of regio - met gemeenschappelijke antennes een groter aan

tal allocutieve diensten kunnen worden ontvangen vanuit de omringende lan

den. Maar door gebruik van intercontinentale en andere verbindingssatel

lieten zullen bijvoorbeeld ook Amerikaanse TV-programma's en informatie-

diensten kunnen worden aangeboden aan de 

aanvulling van de Aanwijzingsbeschikking 

Verkeer en Waterstaat (dd. 6 sept. 1983) 

kabelexploitanten. De recente 

van de Staatssecretaris voor 

stelt als voorwaarde voor het 



BIT 

2. 23 

medegebruik van dit soort gesloten verbindingen, dat er een rechtsbetrek

king bestaat tussen de machtigingshouder en de uitzendende organisatie, en 

dat de internationale satellietbeheerder toestemming verleent voor ge

bruik van het si9naal. Daarnaast stelt de Minister van '!'NC cul t ,rnrpol i

tieke voorwaar.den inzake de programma's. 

Afgezien van het distribuer.en van video-informatie aan kabelnetten komt de 

ontwikkeling van nieuwe zakelijke .toepassingen van satellietcommun_icatie 

minder snel tot stand dan enige jaren geleden werd gedacht. Met name valt 

nog niet te voorzien of individuele ontvangst voor zakelijk gebcuik be

taalbaar zal warden of met andere overdrachtstechnieken kan concurreren. 

Wel is het overbruggen van relatief grate afstanden, vooral voor snelle 
beeld- en datatransporten binnen of tussen centra, reeds van grate beteke

nis of tussen organisaties. 

Het grootste voordeel bij de exploitatie van satellietnetwerken is onge

twijfeld de mogelijkheid om, binnen een bepaald zeer groat dekkingsgebied, 

snel en flexibel een communicatienetwerk op te bouwen. Hierbij spelen de 

te overbruggen afstand en topograf ische eigenschappen nauwelijks een rol 

voor de technische kwaliteit en de kosten van de verbindingen. Daardoor 

lenen satellietnetwerken zich bijzonder voor 

maritieme en andere mobiele co1nmunicatie, onder meer via de door de in

ternationale organisatie INMARSAT beheerde satellieten; 

- verbindingen ten behoeve van incidenteel of sterk fluctuerend verkeer, 

onder meer met of binnen ontwikkelingslanden, ten behoeve van bijzondere 

internationale evenementen (Olympische spelen, topconferenties, en der

geljke) of voor noodverkeer bij rampen en oorlogen; 

- het distribueren van data of programma' s aan verscheidene gebruil<ers, 

bijvoorbeeld voor consultatief of allocutief gebruik; 

- lange-afstand verbindingen in conventionele netwerken. 

Een en ander heeft tot een stormachtige groei van het gebruik van de voor 

satellietcommunicatie toegewezen frequentiebanden geleid. Het ziet ernaar 

uit dat door toepassing van schakelcentrales en elektronisch gestuurde an

tennebundels in de ruimte het beschikbare spectrum nag aanzienlijk beter 

zal kunnen warden be nut. Toch is onder linge coordinatie tussen netwerkbe

heerders ter voorkoming van storing een steeds omvan3r ijker probleem ge·

worden. Zowel deze technische storinggevoeligheid alsook de kwetsbaarheid 

voor moedwillige verminking of aftapping door derden in het grate dek

kingsgebied, liggen uiteraard anders dan bij kabel- en aardse straalver

bindingen. 

In geintegreerde netwerken zal men dan oak de risico's spreiden tussen de

ze verschillende technieken om zodoende de betro uwbaarheid voor de gebrui

kers te verhogen. Een ander voordeel van deze integratie is de beperking 

van signaalvertragingen bij tweerichtingsverkeer, die voor conversatie 

tussen mensen en in het bijzonder tussen machines problemen kunnen veroor

zaken. 



BIT 

2.24 

De .laJptijd van een signaal bJsr",en twee flJnten cp aarde via een geostationaire satelliet 
is circa 1/4 seo:xrle. In het CXll'lversatiepatrcxn cntstaan daardxr merkbare intervallen 
tussen bijlll'.X)rbeeld vraag en ant-..o'.)rd, hetgeen 111'.X)r een mgErl,..Qngen gesprek hinderlijk 
kan zijn. In protQO'.)llen VOOI'. snelle o:rrputero::rmunicatie rroet dit problean r10:3 opgelost 
warden. 

Voor Nederland zou zijn te overwegen een of meer van de ans land toegewe

zen omroepsatellietkanalen mede te gebruiken voor digitaal informatiever

keer, met als doel de positie van de Nederlandse uitgevers- en databankin

dustrie te ondersteunen (zie 2.3.4). 

2.9. Glasvezel 

Glasvezel wordt hier en daar (zie 3.3.7) reeds ingezet als technisch-eco

nomische vervanger van bestaande lange-afstand coaxiale kabelverbindingen 

voor telefonie en data-overdracht, straks wellicht ook als vervanger van 

straalverbindingen voor telefonie en televisie. 

Het is niet uitgesloten dat plaatselijke glasvezelnetten als multi-func

tioneel lang-armig sternet voor telefonie, televisie en nieuwe diensten 

tezijnertijd goedkoper kunnen zijn dan de huidige (nu nog gescheiden) net

ten. Wanneer dat moment valt hangt af van de, reeds dalende, prijs van de 

glasvezelkabels en van de periode waarover de kapitaalsinvesteringen in de 

bestaande netten warden afgeschreven. 

Indien, zoals de huidige verwachtingen luiden, de kostprijs van de glasve

zel, inclusief de optisch-elektronische zend- en ontvangmiddelen, in de 

komende decennia gelijk of lager zal komen te liggen dan die van een ader

paar in lokale koperkabel, mag warden verwacht dat de glasvezelkabel dan 

(2000)volgens dezelfde netconfiguratie als in gebruik voor het huidige te

lefoonnet, wereldomspannende beeldtelefoonverbindingen zal kunnen opleve

ren. 

Verwacht wordt dat glasvezelverbindingen zeer geschikt zullen blijken als 

vaste intercontinentale verbindingen, waarbij de satellietverbinding zal 

warden teruggedrongen tot tijdelijke of mobiele toepassingen. 

Als 111'.X)rbeeld van nogelijk verreikerde rraatschcg:ielijke ronsequenties van de in~rirg van 
glasvezel zij opgererkt, dat, gezien de op<an.st vcn "ge1ntegreerde optica", glasvezeltrans
port cp den duur (2000) zo g:iedk~ kan ~rden dat het 111'.X)r b:paalde b=drijven de rroeite 
waard wonk te overwegen "informatieverzorging" ('lay-out', bewerkirg, vertalirg en derg~ 
lijke) te laten verridlten in de l.ac.?-1.onen-larrlen respectievelijk in larden rret een bij
zorrlere ervarirg of uitrustirg cp dit p.mt. Efu en arder wijst ercp det: micro-elektronica, 
o:rrputertedmiek en transmissie een steeds grotere interactie vertonen. In dit vierband kan 
ocit verwezen worden naar de ru reeds groeierde bezorgdheid vcn de Canade92 en Zweed92 reg~ 
rirgen ten aanzien van registratie en bewerkirg van Canadese en Zweedse gegevens in de 
v.s. 
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Voor bedrijfscommunicatie kan het blijken dat glasvezel voor local area 

networks (LAN' s) aanzienlijk goedkoper wordt door toepassing van micro

elektronica en ge1ntegreerde optica in allerlei kantoorfuncties. 

Aangezien het te verwachten is, dat de computers zelf en allerlei geauto

matiseerde apparatuur wel met elektronische signalen zullen blijven wer

ken, zal de behoefte ontstaan aan goedkope omzetters ('transducers') tus

sen elektrische en optisohe signalen, onder andere in de vorm van opto

elektronische ge1ntegreerde circuits (OEIC's). 

2.10 Samenvatting: Dienstenmogelijkheden 

In hoofdstuk 2 is een drietal technische omgevingen geschetst, waarbinnen 

vernieuwde dan wel nieuwe openbare tele-informatiediensten tot ontwikke

ling (kunnen) komen: 

a. het wereldtelefoonnet; 

b. etheromroepnetten c.q. kanalen; 

c. plaatselijke kabeltelevisienetten. 

Hoewel de nieuwe diensten over en weer nogal wat verwantschap vertonen, 

moet worden geconstateerd dat de ontwikkelingen per omgeving vooralsnog 

een tamelijk autonoom karakter vertonen. 

a. Het wereldtelefoonnet, ontworpen op vice versa overdracht van analoge 

spraaksignalen, wordt reeds geruime tijd voor andere presentatievormen 

en verkeerspatronen gebruikt (datatransmissie, luisterlijnen, viewdata 

etc.). 

Dit net zal in de komende decennia kunnen uitgroeien tot een echt mul

tifunctioneel digitaal wereldomspannend netwerk (ISDN) met een uitein

delijke overdrachtscapaciteit van meer dan 2 maal 64.000 bits/ sec. van 

gebruiker naar gebruiker. Het daarvoor nodige ombouwplan is zo opgezet 

dat het kostbare telefoonkabelnet in gebruik blijft. Door over te gaan 

op digitale transmissie wordt ook bereikt dat de overdrac htskwaliteit 

veel minder afhankelijk wordt van de grootte van de te overbruggen af

standen. Een capaciteit van 64.000 bits/sec. is niet alleen voldoende 

voor overdracht van spraak, maar ook voor zeer veel digitale en data

toepassingen zoals teletex en telekopieren, het koppelen van computers, 

terminals en databanke n, 'slow-scan' televisie, tele-krant, tele

bibliotheek etc. Onde r andere in ons land wordt ook gestude erd op een 

oplossing met een analoog spraakkanaal en een digitaal kanaal van 

64.000 bits/sec. per gebruiker (ISAN). Voor bijzondere professionele 

gebruikers (bijv. televisieconferentiel zullen ook verbindingen met 

2.000.000 bits/sec. kunnen worden gerealiseerd. Opgemerkt wordt'. dat 

2.000.000 bits/ sec. te weinig is voor overdracht van videosignalen vol-
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gens de huidige Westeuropese televisienorm en dus ook te weinig voor 

een televideotheek met overeenkomstige kwaliteit. 

Vooruitlopend op ISDN zijn op tal van plaatsen in de wereld onafhanke

lijke datanetwerken ontstaan, zeals in ons land Datanet I (9.600, 

48.000 bits/sec.). 

b. Televisie-omroepzenders kunnen gedeeltelijk, zeals bij Teletekst, dan 

wel geheel, zeals bij "vol-kanaal-teletekst", warden gebruikt voor pu

blieke consultatiedoeleinden (tele-krant, tele-educatie ) . Indien een 

televisie-omroepzender geheel wordt ingericht voor digitaal transport 

ontstaan ook mogelijkheden voor opsplitsing van het televisiezenderka

naal in bijvoorbeeld een dertigtal tele-educatie subkanalen (geluid + 

groeibeeld). Gebruikt men daartoe satellieten, dan zal ook een aantal 

kabeltelevisienetten in het buitenland binnen bereik komen. 

Op diverse plaatsen in de wereld oven.,eegt men de invoering van satel

lietomroep te combineren met invoering van een betere televisiestan

daard, met bijbehorende digitale kanalen (voor teletext of hi-fi ge

luid) 15>. Vooral voor het "lezen van de buis" is dat eigenlijk drin

gend nodig. 

c. Plaatselijke brede-band kabelnetten laten bij toevoeging van voldoende 

elektronica, zeals adresseerbare filters, versleutelingstechnieken, 

kiezers, microprocessors, geschikte eindapparatuur en, niet te verge

ten, bepaalde aanpassingen in de netconfiguratie, naast tele-allocutie, 

ook de drie andere patronen toe in welhaast elke thans denkbare presen

tatievorm. Daardoor warden nieuwe tele-informatiediensten zeals kies

televisie (en - radio) met verfijnde individuele verrekening, televi

deotheek, computerkoppeling, videobewaking, tele-educatie, beeldtelefo

nie. Onderlinge koppeling van brede-band kabelnetten zal voor bepaalde 

doeleinden soms verantwoord, soms onontkoombaar zijn om tot sluitende 

exploitatie te komen voor deze openbare diensten. 

Het is te verwachten dat op den duur glasvezelkabel de taak van koper

kabels zal overnemen. Maar er is een enorme prijsdoorbraak nodig alvo

rens gedacht kan warden aan een wereldomspannend, multifunctioneel net 

voor alle thans denkbare presentatievormen. 



BIT 

3. 1 

3. KANS EN EN PROBLEMEN BIJ HET INVOEREN VAN NI EUWE (TELE-) INFORMATIEDIENSTEN 

3.1. Goede en kwade kansen 

De in hoofdstuk 2 geschetste informatietechnologische ontwikkelingen con

f ronteren de samenleving met diverse vraagstukken van sociaal-economische, 

culturele en bestuurlijke aard. De techniek veroorzaakt een verschuiving 

en vervaging in de maatschappelijke rollen van veel personen en organisa

ties (instellingen, bedrijven en belangenvertegenwoordigers). Dit kan wor

den ervaren als hoopgevend door de personen en organisaties die gemakke

li jk op de nieuwe kansen kunnen inspelen, doch wordt tegelijk als een 

grote bedreiging gezien door anderen die meer moeite hebben zich aan te 

passen. Uiteraard vormt deze belangentegenstelling een probleem voor de 

overheid, zeker in een tijd van economische recessie en toenemende werk

loosheid. 

In dit hoofdstuk doen de auteurs een poging om op de in de opdracht van 

deze studie (bijlage 1) genoemde "goede en kwade kansen", geboden door 

nieuwe informatiediensten en -voorzieningen, in te gaan. De evaluatie ge

beurt in de overtuiging dat opheff ing van schijnbare belangentegenstellin

gen en blootlegging van werkelijke belangenconflicten de eerste vereisten 

zijn voor verantwoorde en tijdige politieke besluitvorming in het kader 

van een samenhangend informatiebeleid. Zoals in Hoofdstuk 4 zal bli jken, 

lenen zich de vier informatieverkeerspatronen, met hun duidelijke relaties 

en mogelijkheden tot het onderscheiden tussen individuele belangen en 

collectieve belangen, bij uitstek voor deze analyse. De huidige omvang van 

deze belangen kan dee ls worden vastgesteld door middel van 

sociaal-economische indicatoren, zoals werkgelegenheids-, omzet- en 

groeicijfers, maar kan ook worden afgeleid uit een aantal 

maatschappelijk-culturele en politieke ontwikkelingen rondom het gebruik 

van tele-informatietechnieken door prive-personen en organisaties in 

binnen- en buitenland. 

In par. 3.2 wordt het huidige economische volume en de algemene richting 

van de technologische ontwikkeling geschetst. Par. 3.3 is gewijd aan een 

aantal overwegingen van maatschappeli jk e , culturele en economische aard, 

betreffende de verschillende bewuste of onbewuste criteria waarmee infor

matietoepassingen als doelmatig of "zinvol" kunnen worden ervaren door ge
bruikers en leveranciers van de betreffende diensten of voorzieningen. 

Par. 3.4 geeft een overzicht van de belangrijkste vragen voor he t over

he idsbeleid op het gebied van tele-informatiediensten en hun voorzienin

gen. Par. 3.5 bevat als afsluiting een kort e samenvatting van dit Hoofd

stuk. 
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3.2. De informatietechniek: op weg naar multifunctionaliteit 

In 1979 bedroeg de omzet op de wereldmarkt voor telecornmunicatievoor

zieningen circa 90 miljard gulden, met een jaarlijkse groei van 8%. l6) 

Vergeleken met de totale omzet van micro-elektronica-componenten (in 1982 

circa 45 miljard gulden, een groei van 14% per jaar) en van computersys

temen, blijft de telecommunicatiemarkt vooreerst de grootste, in het bij

zonder als daarbij ook de omzet van de met technische voorzieningen tot 

stand gPbrachte dienstverleningen in de beschouwing wordt betrokken. In de 

Verenigde Staten waren in 1981 de omzetten van diensten plus voorzieningen 

op de telecommunicatiemarkt en op de computermarkt respectievelijk 225 

miljard en 170 miljard gulden, beide met een jaarlijkse groei van zo'n 
20%. 16) 

Een opvallende tendens in deze ontwikkeling is echter de relatieve stagna

t ie op de traditionele markten van telefo nie en grote ('main-frame') com

puters. In de economisch hoog ontwikkelde landen beperken de l e veranties 

terzake 
gen16). 

zich gaandeweg tot de vervanging van bestaande voorzienin

In de 85% overige landen bestaat daarentegen wel een grote be-

hoefte aan aanleg van communicatie-infrastructuren, maar die landen zijn 

meestal niet in staat om deze zelf te f inancieren. Ondanks hun grote be

volk ingen bezitten de ontwikkelingslanden volgens opgave van de ITU 

slechts 15% van de 500 miljoen telefoontoestellen in de hele wereld. Een 

en ander betekent, dat de verder e marktontwikkeling in deze technische 

sectoren steeds afhankelijker zal worden van het kredietbeleid in de ont

wikkelde wereld en de ontwikkelingshulp. 

Ook het klassieke gebruik van de traditionele voorzieningen is, relatief 

gezien, stagnerend. In veel westerse landen , waaronde r Nederland, schom

melt de jaarlijkse groei van het aantal binnenlandse telefoongesprekken 

rond 5%. l7) Daarentegen groeit het internationale telefoonverkeer en het 

grensoverschrijdend gegevensverkeer veel sterker, meestal met circa 20% 

per jaar. l8) 

Het gemid::lelde aantal telefoongesprekken per dag in Nederland is thans slechts 3 per aan
sluiting. Aanrerkelijk lager dan \llX)rheen en cd< laje r vergeleken met dunner bevolkte 
rijke landen z.oals Zweden en de V.S. De oorzaak hiervan kan zijn dat de marktpenetratie 
Se:JJrenten van de Nederlarrlse bevolking heeft bereikt waarin niet het feitelijk gebruik 
van, d:x:f1 het kunnen besd1ikken a1er een telefoonaansluiting belangrijker is. 

De huidige hoge groeicijf e rs in de informatietechniek ontstaan dan ook 

voornamelijk als gevolg van geheel nieuwe ontwikkelingslijrien, met name 

naar: 
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a) grotere verscheidenheid in gebruikersapparatuur, al dan niet als eind

of randapparaten gekoppeld aan een netwerk, ten behoeve van verbeterde 

of geheel nieuwe presentatievormen of eigen gegevensverwerking; 

b) toevoeging aan netwerken van gemeenschappelijke gegevensverwerkende 

automaten ('host-computers') of opslagmiddelen (databanken), ten 

behoeve van onder meer tele-consultatie en tele-registratie; 

c) het beschikbaarstellen van mede voor a) en b) benodigde, extra telecom

municatievoorzieningen met een grotere, veelal digitale transportcapa

citeit. 

Bij al deze ontwikkelingen constateren de producenten, exploitanten en ge

bruikers telkens dat vele voorzieningen zich lenen voor meervoudige infor

matiefuncties. De neiging om daar gebruik van te maken wordt versterkt 

door economische factoren, doordat er sprake is van uiterst hoge investe

r ingen die tot toepassingsverbreding nopen. 

Het duidelijkst kan dit gekarakteriseerd worden als de ontwikkeling naar 

multi-functionele informatievoorzieningen. 

Voorbeelden van deze groei naar multifunctionaliteit zijn: 

- de overgang van de huidige alleen voor telefonie ontworpen netwerken, 

inclusief analoge routeringscentrales, naar het in par. 2.2.2 behandeide 

diensten-ge'integreerde digitale netwerk ISON; al dan niet via tussen

stappen ter vermijding van kapitaalvernietiging; 

- de nieuwe satelliettoepassingen die de afzonderlijke functies van vaste 

telecommunicatiesatellieten (voor het in beginsel besloten tele-conver

satieverkeer) en directe omroepsatellieten (voor tele-allocutie) samen

brengen (zie ook par. 2.7); 

- de huidige pogingen om de slechts voor tele-allocutie (radio en 

TV-oniroep) ontworpen en aangelegde coaxiale kabelnetwerken met min of 

meer ingrijpende technische wijzigingen geschikt te maken voor een heel 

scala van diensten met andere verkeerspatronen (par. 2.3.3); 

- de introductie van hogere digitale trahsmissiecapaciteit door middel van 

glasvezelkabels, die ten opzichte van andere kabels een gunstige prijs

ontwikkeling vertonen (par. 2.8); 

- het besef bij fabrikanten dat multifunctionele werkstations strategisch 

bepalend kunnen zijn voor hun marktaandeel van vele nieuwe informatie

diensten en bijbehorende (andere) technische voorzieningen, zeals data

netwerken en grate 'host computers'. 
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~ de Eurcpese cxmplter narkt werd in 1982 een zeer grate anzettoenare \.OOrnarelijk 
gerealiseerd cbor telea:maWcatie fabrikanten die gegeversbewerkerde functies aan hun 
eirrl- en ran::lapp3raten hebten toegevoegd: Ericsoon (76%), ITT (22%) en Philips (18%). Pure 
catpUterfirma's zagen cborgaars niet dezelfde groeiperrentcges19l : 'lD lxlekte 's werelds 
groct.ste <Xllpllterfabrikant (IBM) in Eurcpa een anzettoenare van 10%. Le p:is reo?nte 
int-r<>de van de zogenaam:'le 'Entry Systems Division' van deze JTUltinational c:p de narkt van 
professionele 'personal o:mputers' (FC) met comunicatiefa::iliteiten wijst dan ook c:p een 
narktstrategie, bijgestuurd in de richting van JTUltifunctionPle werkstatiors gekc:ppeld aan 
netwerken. 

De geconstateerde algemene neiging naar multi-functionaliteit van de tech
niek dient niet uit het oog verloren te worden om onnodige problemen te 

voorkomen met de vigerende regelgeving, kapitaalafschrijving van reeds be

staande specifieke technische voorzieningen, en het opzetten (of bijstel

len) van een informatiebeleid c.q. bedrijfsstrategie. 

3.3. Maatschappelijke, culturele en economische aspecten 

3.3. 1. Gegevens of informatie? 

Juiste voorspellingen doen over het totstandkomen van nieuwe specifieke 
informatietoepassingen is, anders dan het gericht ontwikkelen van de in
formatietechniek, steeds erg moeilijk gebleken. Zelfs in de historie van 

de interne bedrijfstoepassingen zijn veel voorbeelden bekend van 

onvoorziene kostenontwikkelingen en teleurstellingen, evenals 

onverwachte mogelijkheden. (Bijvoorbeeld kantoorautomatisering, waar het 

althans lijkt te gaan om overzichtelijke organisatievormen en 

informatiestromen.) 

Dit verschil tussen 'technical' en 'social engineering', ofwel tussen de 

realisatie van de middelen en de doelstellingen voor een informatie

dienst, houdt duidelijk verband met het principiele verschil tussen de 
begrippen gegevens (data) en informatie, zoals door de IFIP 20lqede

finieerd: 

- data: A representation of facts or ideas in a formalised 
manner capable of being communicated or manipulated by 

some proces!';. 

Note: The representation may be more suitable either for 

human interpretation (for example printed tPxt), or 

for interpretation by equipment (for ex~mole 

punched cards or electrical signals). 

- information: In automatic data processing the meaning that a human 

expresses by or extracts from data by means of the known 

conventions of repre sentation used. 
Note: The term has a sense wide r tha n that of informatio n 

theory, and nearer to that of common usage. 
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Gezien deze twee definities is het duidelijk dat het technische ontwerp 

zich steeds richt op efficient transport, opslag of bewerking van 

gegevens. 

Dit gereurt arler rreer ~t gebruik van de kwantitatieve 110atstaven van de ZCXJenaarrde 
statistisdle informatietheorie van Shannen en Weaver, waarin 02 objectieve voorspelbaar
heid van repaalde te transporteren gegevens en de hier'XX:>r l:esd1ikbare kanaalcapa::iteit 
(uitgedrukt in p.iur kwantitatieve 1T0ten van bard:lreedte en verm::gen) 'XX:>rq:> staan. 

Anderzijds is het begrip informatie op mensen van toepassing en wordt 

door hen subjectief beoordeeld. Informatie is een persoonlijke kwestie: 

of een gegeven voor een persoon effectief informatie bevat, hangt 
grotendeels van die persoon zelf af, in zijn maatschappelijk-culturele 

bedding of in zijn sociale en economische functie. 

Dit was ook de reden dat de bedoelingen met informatieverkeer in para

graaf 1.6 op twee verschillende niveaus werden onderscheiden. Het eerste 

niveau betreft de beoogde technische en juridische transacties met gege

vens, het tweede slaat daarentegen op de gewenste subjectieve effecten 

van informatie. Op dit tweede niveau richten zich met name de sociale en 

economische wetenschappen. Een algemene functie van informatie wordt 

daar gezien in het wegnemen van onzekerheid, onder meer om het nemen van 

beslissingen te ondersteunen. In deze wetenschappen tracht men dan ook 

communicatieprocessen te beoordelen op hun effectiviteit (het vervullen 

van een bepaalde informerende functie) bij het gebruik van gegevens. 

In het (Nederlards) taalgebruik wordt het ru~ internati<nale regrip informatie dik
wijls verengd tot zekere gegevers die voor een bepaalde cbelgroep een voorlichtende 
fuoctie dienen te hebben. 7.o verplicht art. 35 van de huidige Omroep..ret de anroeporgani
saties tot "uitzeming van een volledig progranma, dct: in redelijke axlerlinge verhou
ding tenninste ••. cnderdelen van a:ilturele, informatieve, edJcatieve en verstrooierrle 
aard" cmrat. De Medianota van het Kabinet Lubbers sug:Jereert de m::gelijkheid VCl'l kwanti
tatieve regulering van zulke allocutief verspreide gegevens. 

Het aanbod van gegevens is overstelpend. Via de drukpersen, de biblio

theken, de omroepen en diverse andere communicatienetwerken en informa

tiedragers wordt de fysieke bereikbaarheid van gegevens allengs verbe
terd. Toch is daarmee nog niet vastgesteld dat het gebruik van informa

tie ook is toegenomen. De uitdrukking 'information-overload' beweert het 

tegendeel. Overigens lijkt het duidelijker om te Spreken van een 'data

overload', daar van de vele beschikbare gegevens lang niet altijd een 

informatieve werking uitgaat naar de gebruiker. Toch gaat het juist om 

die gebruiker bij het f alen of slagen van nieuwe informatiediensten en 

-voorzieningen. 
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3.3.2. De individuele gebruiker en zijn bedoelingen 

De in par. 1.6 genoemde bedoelingen op het tweede niveau kunnen wat toe

passingen betreft, ondergebracht worden in twee categorieen, te weten 

J a) persoonlijke bedoeling, zeals voor ontspanning, voor het zoek e n van 

contact en om meer te weten te komen (educatie en cultuur); 

b) zakelijke bedoeling, ofwel het raadplegen van gegevens om het nemen 

van beslissingen te ondersteunen. Van zakelijk gebruik is steeds 

sprake als de persoon of organisatie de gezochte informatie ter zake 

acht in de uitoefening van zijn of haar maatschappelijke functie. 

Het begr ip "zakeli jk" wordt hi er dus ruimer opgevat dan het begr ip 

"commercieel". Ook priv~-gebruikers kunnen zakelijke bedoelingen heb

ben. In geval van organisaties, zoals overheidsinstellingen,commer

ciele bedrijven en wetenschappelijke inst ituten, spreken we van pro

fessionele gebruikers. 

De categorie informatiegebruik met persoonlijke bedoeling lijkt zeker 

niet bedreigd door een kwantitatief tekort aan mogelijkheden voor de ge

bruiker, vooral niet in de sfeer van verstrooiing. In de verwachte vul

ling van abonneetelevisie wordt bijvoorbeeld uitgegaan van meer dan 60% 

amusement, zulks op basis van marktonderzoek 21) en op Amerikaanse 

commerciele ervaringen met kabelsegmentering van het allocut ieve aanbod. 

In het gegevensaanbod ten behoeve van zak e lijk informatiegebruik is, al

thans door tele-informatiediensten, minder goed voorzien. Bij consulta

tief gebruik op individuee l te bepalen tijdstippen kan veelal niet war

d e n volstaan met vluchtige uitingen, zeals uitgewisseld in een persoon

lijke conversatie, maar moet de gezochte informatie vastgelegd zijn op 

een geschikte drager (documentaire informatie). Dit betekent, dat tele

registratie en tele-consultatie belangrijk (kunnen) zijn in het zakelijk 

gebruik van gegevens. Hier kan zich echter het probleem voordoen dat de 

gebruiker van documentaire informatie weliswaar over een steeds groter 

aanbod van gegevens kan beschikken maar niet de benodigde kennis en er

varing bezit deze doelmatig gestructureerd te verkrijgen en te inte rp r e 

teren, waardoor de zogenaamde "i.nformati e kloof" zich kan verbreden. Ook 

de toegang tot de diverse technische systemen en hun grote verschi llen 

in raadplegingsprocedures en presentatievormen lever e n voor de gebruiker 

een probleem op, dat opgelost moet worde n alvorens grotere doelgroepen 

buiten de professionele centra kunnen worden bereikt. 

Deze aspecten van educatie van de individuele gebruiker en de feitelijke 

gebruikersvriendelijkheid van de formeel beschikbare informatiesystemen 

zullen dermate grote algemene problemen veroorzaken in de aanbrekende 

"informatiemaatschappij ", dat een s timulerende r o l v oor de overheid 
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weggelegd is. Het gaat dan voornamelijk om het op gang brengen van ge

richt sociaal-wetenschappelijk en perceptie-onderzoek, uitgedragen in 

onderwijs, dat de betekenis en subjectief ervaren zinvolheid van gege

vens voor de gebruiker aan het licht brengt. Ook gebruikersexperimenten 

met nieuwe tele-informatiediensten zouden in dit kader tijdelijk ge

steund kunnen worden, met name voor die toepassingen van zakelijk ge

bruik en educatief · persoonlijk gebruik waarop "de marktsector" zich, 

mede vanwege de bovengenoemde knelpunten, vooreerst niet zal richten. 

3.3.3. De gebruikersgroepen en hun wensen: •oe markt• 

De vraag of een informatiedienst al dan niet zal worden geleverd, of al

thans aangeboden op de markt, wordt naast de vorengenoemde individuele 

aspecten, mede bepaald door de collectieve vraag naar die dienst.Voor 

elke dienst geldt een minimaal afname-niveau, beneden welk niveau de 

kosten niet goedgemaakt kunnen worden, zodat de dienst niet economisch 

exploiteerbaar is. Het afname-niveau bevat de elementen: hoeveelheid 

(aantal afgenomen eenheden) en prijs (voor de afname per eenheid 

betaald) . 

Maar voor de vraag of een bepaalde markt groot genoeg is voor het renda

bel exploiteren van een informatiedienst, is niet alleen de omvang van 

de markt van belang. Naast de kwantitatieve is er een kwalitatieve, soms 

door gericht beleid te bei:nvloeden karakteristiek van sociaal-econo

mische en culturele aard. Wanneer bijvoorbeeld een tele-consultatie

dienst, zoals kabeltekst, via een televisiekabelnet zal worden aangebo

den, zal de omvang van het kabelnet voldoende groot moeten zijn, in de 

zin van aantallen aangeslotenen, maar tevens moeten er onder die aange

slotenen voldoende potentiele belangstellenden te vinden zijn om de 

dienst in het betreffende kabelnet op een renderende manier te kunnen 

exploiteren. De mogelijkheid dat de televisiekabelnetten in de toekomst 

regionaal, landelijk en mogelijk ook internationaal gekoppeld mogen wor

den, heeft in dit verband grote betekenis. In dat geval kan een dienst 

waarvoor op gemeentelijke schaal onvoldoende belangstelling bestaat, wel 

op regionale of nationale schaal voldoende belangstelling ondervinden. 

Men denke aan specialistische cursussen. 

De markt kan be1nvloed worden onder meer door f inanciele steun voor het 

gebruik van een bepaalde informatiedienst, of door subsidie voor de aan

bieder van de informatiedienst, dan wel door een promotionele aanpak. 

Voorlichtings- en opleidingsactiviteiten kunnen de kwalitatieve karak

teristiek van de markt verbeteren. 
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A.ls \O'.lrbeeld kan hier ee pi:aktijk in ee Bondsrep.ibliek Duitslaro gerxienrl v.Drden. De in
troductie vcn ee cpenbare tele-oonsultatiediensten Vie..data en Teletekst is gepaard ge
gaan met allerlei \O'.lrlidltingsacti'liteiten via ee TV crnroep. Hierd:x>r v.Drdt ruime gele
gemeid gel.xrlen aan iedereen an kennis te maken met ee rrogelijkheden van ee nieuwe sys
terren, d:x>r elke dag korte zendtijd in te ruimen. Onder aroere is hiermee aan ee nieuwe 
presentatievorm algerrere bekerrlheid gegeven. 

~en slotte wordt de afbakening van marktsegmenten voor informatiedien

sten sterk bepaald door de keuze tussen de mogelijke technische voor

zieningen, voor de uitvoering van die diensten, dat wil zegge n de keuze 

tussen: 

a) 'stand-alone' systemen (par. 2.4.3) 

b) gesloten netwerken of circuits, 

gebruik makend van PTT huurlijnen 

bijvoorbeeld I,AN 's en/ of netwerken 

(par. 2.2.3) 

c) openbaar toegankelijke netwerken, 

plaatselijke kabelexploitant. 

bijvoorbeeld van de PTT of de 

Het zakelijk gebruik van info rmatie of gegevens binnen en tusse n gra te 

organisaties, zal veelal met 'stand-alone' systemen of in gesloten cir

cuits plaatsvinden. Deze grate professionele gebruikers hebben meestal 

voldoende deskundigheid en financ i e le middelen tot hun beschikking o m de 
gewenste toepassingen van informatiesystemen te realiseren in een voor 

hen optimale zin. 

Maar ook buiten de gesloten circuits warden steeds meer gegevens be

schikbaar gesteld in openbaar toegankelijke tele-informatiediensten. Van 

deze tele-informatiediensten wordt voornamelijk ge br ui k gemaak t door de 

prive gebruikers, alsmede door de kleinere professionele gebruikers van 

diverse aard (commer c ieel of niet). In tegenstelling tot de grate pro

fessionele gebruikers ontbreekt inz icht in de eigen behoefte aan info r

mat ievoorzieningen alsook in het voor hen beschikbare aanbod van gege

vens.22) Het optimale gebruik van documentaire informatie zal door 

vele kleiner e professione le gebruikers pas ge realiseerd kunnen warde n na 

inschakeling van ondersteunende instellingen (voorlichtings- en advies

bureaus en dergelijke), die hierbij ook kunne n adviseren in de keuze 

tussen 'st and-alone' i nformat i esyst emen en openbaar toegankeli jke net

werk en. Voor de prive gebruiker spelen consumentenorganisaties soms e en 

soortgelijke adviserende rol. 

Of er van de op de markt aangeboden informatiediensten en voorzieningen 

gebruik gemaakt wordt, hangt mede af van de ve rschuldigde prijs. Er is 

geen reden om de afnemer van informatie minder te l aten betalen dan de 

kosten die zijn gebruik veroorzaakt. Pas dan zal warden bereikt dat een 
afnemer slechts ge bruik maakt van e en dienst onder economisc h verant

woorde voorwaa rden. Hij zal nagaan op we lk e wijze aan de vraag naar 

informatie zo gunstig mogelijk kan warden voldaan. 
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Een probleem is echter dat de gemaakte kosten voor een deel niet direct 

met het gebruik samenhangen. Zo wordt steeds meer van multifunctionele 

voorzieningen (par. 3.2) gebruik gemaakt die ook voor andere doeleinden 

worden benut. Er bestaat voor de verdeling van de kostentoerekening in 

dit geval in theorie geen objectieve oplossing. Alle toegepaste toere

keningsmethoden hebben meer of minder belangrijke arbitraire en pragma

tische elementen, doordat er niet alleen sprake is van concurrentie tus

sen verschillende diensten, maar ook van gezamenlijke stimulering en 

versterking van de gemeenschappelijke technische voorziening. 

Kosten-baten analyses worden dan ook door de voortgaande ontwikkeling en 

integratie van informatiediensten en -voorzieningen bemoeilijkt. Func

t ies die vanouds gescheiden in een organisatie werden uitgeoefend en die 

in de automatiseringsfase eerst onafhankelijk werden beschouwd, zullen 

bij nader inzien moeten worden ge1ntegreerd om de efficientie van de ge

gevensbewerking en de effectiviteit van de totale informatieverwerking 

te kunnen optimaliseren. Deze ontwikkeling heeft zich reeds voorgedaan 

bij de automatiseringsgolven in meerdere afdelingen binnen 

organisaties. Deze golven hebben geleid tot Eundamentele veranderingen 

in de opzet van die organisaties . Afdelingen of functiegroepen werden 

overbodig of zagen hun taak sterk veranderen, zodat zij zich moesten 

aanpassen. 

Aldus lijkt ook de "kantoorautomatisering" zich te voltrekken. Werkzaam

heden die los van elkaar werden geautomatiseerd met telefoon-, telex-, 

facsimile- en beeldtelefoonapparatuur, maar ook met behulp van tekstver

werkers, dicteermachines, postbehandelingsapparatuur, microcomputers en 

dergelijke, blijken in hun onderlinge samenhang effectiever en efficien

ter met integratie van apparatuur en daarmee van de functies te kunnen 

worden uitgevoerd. Deze integratie kan op de eerste plaats bevorderd 

worden door ontwikkeling in de richting van multifunctionaliteit van 

apparatuur (terminals en computers) en daarnaast door de onderlinge 

koppeling van deze via Local Area Networks (LAN's); deze laatste zouden 

desgewenst vervolgens op het openbare netwerk kunnen worden aangesloten 

dat zich evenzo ontwikkelt in de richting van multifunctionaliteit. Een 

en ander vereist uiteraard compatibiliteit van de betrokken systemen, en 

benadrukt de grote betekenis van de in par. 2.2.3 genoemde 'Open Systems 

Interconnection'. 

Ook de sociale aspecten van snelle verschuiving of integratie van taken 

van diverse afdelingen binnen een organisatie stellen zeer zware eisen 

aan de betrokken mensen. Uiteindelijk geldt als criterium voor doelge

r icht informatiegebruik dat de gebruikers voldoende betekenis aan de be

schikbare gegevens kunnen hechten of ontlenen. 
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Waar informatiegebruik als een puur technische aangelegenheid wordt 

gezien, zijn teleurstellingen en onvoorziene kosten onvermijdelijk. in 

het humane evenzeer als in het economische vlak. 

3. 3. 4. De economische kansen voor nieuwe (tele-) informatiediensten en -voor

z ieningen 

De berekening van de kansen op een economisch rendabele exploitatie van 

nieuwe diensten c.q. produktie van nieuwe voorzieningen, geschiedt op 

grond van: 

- een raming van de vraag, zoals deze 

markt, namelijk als resultaat van een 

tot uitdrukking komt aan de 

bestaande behoefte, gekoppeld 

aan de bereidheid middelen vrij te maken om in deze behoefte te voor

zien; 

- het aanbod aan de markt door ondernemers die een risico willen aan

vaarden, daarin al dan niet gesteund door de overheid die een deel 

van de risico's mede zou kunnen dragen. 

Beide elementen kunnen niet los van elkaar gezien warden. Het aanbod van 

een nieuwe dienst kan de vraag naar die dienst opwekken, doordat mensen 

zich soms pas van een behoefte bewust worden op het moment dat iets 

nieuws "zichtbaar" wordt. 

Meestal wordt het aanbod van een nieuwe dienst of een nieuw goed geba

seerd op een veronderstelde vraag die met behulp van marktonderzoek 

wordt geraamd. Het resultaat van aanbod en vraag op de markt blijft ech

ter een onvoorspelbare grootheid. Vraag die door onderzoek ondubbelzin

nig leek te worden aangetoond, blijkt soms niet in die omvang te bestaan 

op het moment dat het "gevraagde" op de markt aangeboden wordt; en 

aanbod waar tegenover een geringe vraag werd geraamd, blijkt soms in een 

enorme behoefte te voorzien. 

Een recent vcx:>rreeld hiervan is de awerwa:::ht expla:;ieve groei in de Noordse larden 
van de eerste internationale autanatische openbare JlDbiele telefonie die de stoutste 
verwa:::htingen van za,.,el de t:etrokken vier P'IT's als de particuliere leveran:::iers van de 
JlDbiele C!EPMatuur m vaste zend/ontvan:i postm heeft overtroffen. Tussen oktot:er '81 en 
deoentler '82 groeide het aantal alxlnnees van rul tot boven de 30.000. Dit cndanks de 
vrij hoge aansluit-, al:x::nrarent- en gesprekskaoten. 

Ook in westerse markteconomieen waarin het overheidsingrijpen het verst 

is voortgeschreden, speelt de afweging van deze commerciele risico's .een 

belangrijke rol. De uitkomst wordt mede be1nvloed door het gewicht, toe

gekend aan bepaalde algemene, economische wetmatigheden in de technische 
uitvoering: 
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Het grootste deel van de kosten voor technische voorzieningen wordt 
veroorzaakt door de aanschaf van apparaten bij de gebruiker en voor 

netwerkonderdelen die zijn eventuele aansluiting op het al dan niet 

openbare net verzorgen. Deze kosten kunnen immers niet over meerdere 

gebruikers worden omgeslagen. 

- Voor nieuwe presentatievormen of verkeerspatronen bij de realisering 
van een nieuwe (tele-) informatiediensten zijn dikwijls juist nieuwe 

eind-en randapparaten en/of verbeterde lokale netten nodig. 

- De toenemende individuele communicatievrijheid die in het informatie

verkeerspatronenmodel in de volgorde van allocutie, registratie, con

sultatie en conversatie is vervat, legt een parallel toenemend beslag 

op de transportcapaciteit in de betreffende netwerken. Hiermee zijn 

uiteraard stijgende kosten gemoeid. Daarom zullen veeleisende (en dus 

dure) presentatievormen veel eerder in een sterk gebonden informatie

verkeerspatroon (allocutie) worden aangeboden, dan bijvoorbeeld in 
vrije onderlinge conversatie, men denke aan het uitblijven van de 

beeldtelefoon. 

Een en ander betekent dat de informatiediensten met relatief vrije 

verkeerspatronen veelal uitgevoerd worden in sobere presentatievormen 

(spraak, tekst en dergelijke) 

Het antwoord op de vraag of een nieuwe (tele-)informatiedienst beter met 

een revolutionaire technische doorbraak dan wel volgens een meer 
evolutionaire lijn tot stand kan komen, wordt mede bepaald door de rela

tieve meerwaarde van de aldus voor de gebruikers beschikbaar gestelde 

gegevens. 

De vraag blijft echter wie deze meerwaarde kan of moet bepalen, al dan 

niet met inachtneming van bovengenoemde factoren. Hiervoor kan een 

aantal gegadigden, met onderling in een zekere spanning staande belangen 

worden onderkend: 

a. (Rechts)personen met individuele belangen, zoals: 

de dienstenexploitanten als aanbieders van nieuwe (tele-) informa

tiediensten. Zij zien hun belang in bestaande, in ruime mate be

schikbare, technische voorzieningen die, eventueel met selectieve 

aanpassingen, geschikt zijn voor het aanbieden van de nieuwe 
dienst. De gebruiker kan dan tegen zo gering mogelijke bijkomende 

kosten en zonder het benodigde leerproces voor het bedienen van een 
geheel nieuw systeem te behoeven doormaken, de nieuwe dienst 

benutten. 
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- de producenten en leveranciers van apparatuur. Z ij hebben veelal 

marktstrategisch belang bij het aanprijzen van geheel nieuwe toe

stellen en bijbehorende netwerkstandaards. 

- de netwerkbeheerders/ exploitanten van de openbare voorzieningen. 

Zij hebben het grootste economische belang bij de erkenning van de 

vorengenoemde e conomisch e wetmatigheden, di e d e t o epassings verbre

ding v an bestaande voorzieningen bevorderen. 

- de gebruikers van (tele-) informatietoepassingen. Zij kiezen pas 

voor nieuwe diensten of voorzieningen als bestaande toepassingen 

niet of niet meer in de subjectieve behoeften kunnen voorzien. 

b. De overheid als vertegenwoordiger van het algemeen belang 

Deze dient een informatiebeleid in overeenstemming met rechtsbegin

selen zoals de mens enrechten en fundamentele vrijheden, te stoelen 

op algemene cultuurpolitieke, industriepolitieke en sociaal-eco no

mische ove rwegingen en keuze n. Een en ander komt tot uiting in 

regelgeving en overheidsbegr o tingen. 

De ontwikkeling van nieuwe (tele-)informatiediensten en voorzieningen 

is, gelet op al deze onderscheiden marktkrachten, een riskante zaak. 

De bovenstaande overwegingen wijzen erop, dat de aansluiting van het 

aanbod op de uiteenlopende belangen een flexibele opstelling ver

eist. Tevens is het zicht op de ontwikkelingen nooit volledig. Onder

zoek wordt van diverse kanten gericht op die marktsegmenten waar de 

betreffende opdrachtgever zijn belang ziet. Zo ontstaat een lappen

deken van technische, economische en maatschappelijke inzichten, 

waarbij ook vele juridische geschillen opgelost moeten war den. 

Voor een groot deel van de beschreven nieuwe taken zal het particu

liere initiatief het beste uitgangspunt vormen om de onontkoombare 

risico's met de ve~eiste slagvaardigheid te beheersen. Dat de 

economische kansen, maar ook de risico's voor de ondernemers groot 

zijn, komt voort uit het genoemde veelzijdige karakter van deze 

nieuwe dienstenmogelijkheden en uit de snelle technologische en 

economische ontwikkelingen die eraan ten grondslag liggen. In het 

speur- en ontwikkelingswerk van de technologie moeten zeer grote 

sommen geld warden gei.:nvesteerd, hetgeen noopt tot het zoeken van 

omvangrijke afzetmarkten. Economisch, sociaal en psychologisch 

onderzoek naar het effectief functioneren van nieuwe informatie-



BIT 

3. 13 

diensten vereist dikwijls het opzetten van grootschalige experimenten. 

Bedrijven zullen deze experimenten en riskante ondernemingen pas opzet

ten, al of niet met steun van de overheid, als voldoende duidelijkheid 

bestaat omtrent de uiteindelijke wettelijke en organisatorische moge

lijkheden om gedane vindingen te exploiteren ten eigen bate. Het is de 

bedrijven immers om het maken van winst te doen. 

De ll\3at VOJr de winstbehoefte is de rontinui:teit van het re&:ijf, die ge,yaarrorgd 
wordt dox een aantrekkelijke positie cp de kapitaalrnarkt. De a::intinu1teit is evenzeer 
in het belang van de werkneirers in het re&:ijf. 

Het algemeen belang (b) brengt vaak met zich mee dat een dienst aan de 

gehele gemeenschap tegen (nagenoeg) dezelfde prijs meet warden aangebo

den. Binnen de gemeenschap zijn verschillende geografische gebieden te 

onderscheiden, waarvan sommige niet de marktomvang hebben om tot een 

lonende exploitatie te kunnen komen (zogenaamde onrendabele gebieden). 

Indien nu het algemeen belang vereist dat de dienst oak in die gebieden 

wordt aangeboden, zijn overheidsmaatregelen nodig om dit te verzeke-

ren. Immers, slechts indien daar iets tegenover staat, kunnen bedrijven 

zich veroorloven oak onrendabele gebieden te bedienen. 

De n:xx'lzakelijke O\Terheidsmaatregelen kunnen van tweeerlei aard zijn: 

- Subsidiering van de dienstverlening in de onrerilabele gebieden (vergelijk de Neder
larrlse Spoorwegen). 

- Het verlenen van vergunning vo::x exploitatie van de rerilabele gebieden ender voor
waarde dat tegen dezelfde (d:Jorsnee) prijs ook de cnrend~le gebieden ....:)rden te-
diend. Dit leidt tot rronq:;olo!de posities vcn de betrokken bedrijven. 

Behoudens de mirilere gesd1iktheid van een arrbtelijk cpparaat VOJr het aanvaarden van 
orderneirersrisioo's, maakt het daarbij ea::xnnisdl weinig of geen verschil c£ de exploi
tatie gesd1iedt d:Jor 01Terheids- of d::or particuliere re&:ijven. Beide dienen in het to
taal terminste een sluitenci:! begroting te hebben an in a::intinu1teit te ku~ fun:::tio
neren. Voor beide geldt ook dat de m:D:p)lie-aspecten bij of krad1tens de wet rege
ling behoeven (vergelijk het PIT rrcnq:;olie - overheidsbedrijf - met de µ.ibliekrechte
lijke positie van de anroer:organisaties - particuliere bedrijven). 
De m:::ncpolie-aspecten zijn ZONel van eo:nc:miscre (prijzen), als van techniscre, cultu
rele en sociaal-econcmisd1e aard. De invulling daarvan is r:olitiek van karakter en 
zal aan de wetgever rroeten ....:)rden O\Tergelaten. 

3.4. Een aantal vragen voor het overheidsbeleid 

In het informatiebeleid van de overheid doen zich bepaalde beslissings-
momenten voor. Er zijn besluiten genomen of in 

vergaande invloed hebben op de mogelijke 

informatiediensten en -voorzieningen. 

voorbereiding die 

ontwikkelingen 

een 

van 
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Een voorbeeld van zo' n beslissingsm::rrent en van een daaruit \.(X)rtgekaren besluit virilen 
we in de garg van zaken rorrl de kabeltelevisienetten. De r:olitici a:xistateerden in de de
batten rand de besluitvorming herhaaldelijk dat zij o.rer crivokberde deskurdigheid konden 
besdlikken an een duidelijk beeld te krijgen van de verschillerrle technische keuzem:)Je
lijkheden. Dat de stard van zaken sed.ert het rerren van het tesluit, ru bijna tien jaar ge
leden, rorrl het gebruik van de kabel vrijwel mgewijzigd is gebleven, orrlanks de r:oten
tiele rijkckm aan m::x:ielijkheden voor nieuwe diensten, is rrede te wijten aan de keuzen die 
destijds zijn gemaakt.13) 
Een tweede \.Q:)fbeeld biedt de situatie van dit rrarent. De p..iblieke disrussie rord de in
formatietoepa<;singen laait ru en dro l'X)'.)j op. De overheid neemt besluiten en beleidsvoor
nerens 1>.0rden vcorbereid. Voorbeelden zijn: de Mediarota van het Kabinet wl::bers, "het 
horrlerd sctnlen project", de toelichtin::i ~ de begrotin::i van het Ministerie van Orderwijs 
en Wetenschcg:ien, en de gewijzigde aarwijzingsbeschikkin::j van de Staatssecretaris van Ver
keer en Waterstaat. Adviesorgaren kClll211 met rapporten, bijvoorbeeld de WRR, de Comnissie 
Swarttouw en de Carmissie Wagrer. 

Opvallend is het, dat de aspecten van het informatiebeleid, als mediabe

leid, industriebeleid en beleid voor onderwijs en wetenschappen veelal 

onafhankelijk van elkaar worden gepresenteerd, hoewel deze aspecten alle 

betrekking hebben op het steeds meer vervlochten rakende onderwerp 

(tele-)informatiebeleid. 

Hoe complex en omvangrijk de vragen zijn die door de tele-informatieont

wikkelingen worden opgeroepen en die door de overheid in samenhang beant

woord zullen moeten worden, moge blijken uit hieronder volgende opsomming 

van aspecten die naar de mening van de auteurs op de voorgrond treden. 

a) De cultuurpolitiek. De informatietechnologie maakt veel nieuwe kanalen 

mogelijk tussen en naar de burgers van een land. Op welke wijze meent 

de overheid waarborgen te moeten stellen voor vrij informatieverkeer en 

vrijheid van meningsvorming, het geven e n ontvangen van onderwijs en de 

bevordering van een pluriforme nationale cultuur? 

b) De verworvenheden. De stormachtige ontwikkelingen en economische effec

ten van informatietechnologie en informatiesystemen kunnen als bedrei

gend worden ervaren door bestaande belangen die niet in staat zijn (of 

worden gesteld) om op de nieuwe mogelijkheden in te spelen. Wat is het 

overheidsbeleid ten aanzien van zulke verworvenheden? 

c) De opleidingen. De informatiesector is bijzonder kennisintensief. Tege

lijk met het opbouwen van deze sector streven veel overheden echte r 
naar fikse bezuinigingen in de onderwijssector. Zijn ze dan in staat 

tot het stellen van noodzakelijke nieuwe prioriteiten, vooral wat be

treft de meer beroepsgerichte (en daarom vaak dure) opleidingen op 

alle niveaus om beter te kunnen inspelen op de nieuwe behoeften van de 

arbeidsmarkt? 

d) De werkgelegenheid. Toepassingen van de informatietechnologie geven 

aanleiding tot kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen op de 
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arbeidsmarkt. In de westerse landbouw en industrie is respectievelijk 

gemiddeld zo'n honderdduizend en tienduizend gulden per arbeidsplaats 

ge1nvesteerd in machines en apparatuur. 2 3) 

In Nederland werkt respectievelijk 4% en 32% van de beroepsbevolking 

in deze twee sectoren. De nationale overheden zijn thans geconfron

teerd met een toenemende werkloosheid, onder andere v~nwege achterblij

vende investeringen. Hoe schatten zij in deze omstandigheden het netto 

effect van hogere investeringen in informatietechnologie en automatise

ring, niet alleen in deze sectoren maar ook bij lagere administratieve 

functies waarin zo'n 18% van de werknemers in Nederland werkzaam zijn 

(waarvan 2/3 vrouwen)? 

e) De monopolievorming. Het is veelal ondoelmatig (of praktisch onmoge 

lijk) om openbare infrastructuren te versnipperen of te dupliceren. 

Bovendien zijn bepaalde industriele ontwikkelingen (bijvoorbeeld van 

grote computers en digitale telefooncentrales) nauwelijks uitvoerbaar 

zonder samenwerking of fusie van (soms multinationale) industrieen, of 

vereisen ze krachtige overheidssubsidiering. Hoe rijmen overheden deze 

feiten met een eventueel streven naar een vrije markteconomie? 

f) De normstelling. Het stellen van technische en operationele normen is 

onontbeerlijk voor doelmatig en gecoordineerd gebruik van informatie

systemen en het creeren van grote afzetmarkten voor apparaten. Aan wie 

sch11ift de overheid deze taak toe? 

g) De Q_nanciering. De informatiesetor is uiterst kapitaalintensief. De 

investeringen per abonnee in openbare netwerken liggen thans reeds op 

f 750,- voor een gemiddeld kabeltelevisienet en circa f 4000,- voor een 

geschakelde tweerichtingsinfrastructuur van het telefonienet. 

Nieuwe werkgelegenheid in informatietechnologische industrieen behoef t 

investeringen in de orde van zo'n kwart miljoen gulden per arbeids

plaats. Hoe komen de sterk uiteenlopende politieke opvattingen omtrent 

(mede-)financiering c.q. marktstimulering van nieuwe ontwikkelingen tot 

uitdrukking in het informatiebeleid? En de hiervan afgeleide tarief

structuur voor openbare voorzieningen ten behoeve van nieuwe diensten? 

h) De ontwikkelingshulp. Doordat de klassieke markten voor traditionele 

telecommunicatievoorzieninge n vezadigd raken, of door nationale import

beperkingen moeilijk toegankelijk blijven, worden de desbetreffende fa

br ikanten steeds meer aangewezen op export naar de Derde Wereldlanden 

met hun nijpende infrastructurele behoeften. Is de overheid bereid om 

bilaterale of multilaterale ontwikkelingshulp te programmeren voor 

zulke kapitaalintensieve en hoogwaardige technologische voorzieningen 

in d e Derde Wereld? 
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i) De regelgeving. Tenslotte, niet het minst belangrijk: in hoeverre 

blokkeert de bestaande regelgeving oplossingen voor de eerder genoemde 

aspecten? Is de overheid bereid en in staat een aantal a priori 

beleidsbeslissingen te nemen om bepaalde drempels te slechten? Is het 

mogelijk een systeem van wetgeving op het terrein van tele-informatie 

op te zetten dat voldoende toekomstbestendig is? 

3.5. Samenvatting 

De informatietechnische ontwikkelingen van di t moment kunnen globaal wor

den gekarakteriseerd als "een groei naar multifunctionaliteit", gebaseerd 

op een meer en meer samengaan van telecommunicatie en computertechniek. 

Voor het eerst in de geschiedenis kr ijgen alle vier in hoofdstuk ge

schetste informatieverkeerspatronen min of meer gelijke technische kansen 

waardoor een veelheid van nieuwe tele-informatiediensten mogelijk wordt. 

Deze ontwikkeling biedt daardoor interessante vernieuwingskansen zowel 

voor de bedrijvigheid als voor de kwaliteit van de samenleving, maar een 

en ander vraagt om een goede voorbereiding en grote aandacht voor de con

seguenties in de werksfeer. 

De grote mogelijkheden maken de tele-informatie weliswaar tot een interes

sant terrein voor het bedrijfsleven, maar, gezien de eveneens grote risi

co's, is een duidelijke overheidsvisie, op wat in deze zal worden toege

staan dan wel aangemoedigd, vereist. Want het is duidelijk dat individuele 

belangen en verlangens geconfronteerd moeten worden met het algemeen be

lang door de behartiger daarvan: de overheid, die daarbij begrippen als 

verzorgingsplicht, cultuurpolitiek, pluriformiteit, werkgelegenheid en 

dergelijke zal hanteren en een evenwicht zal zoeken. 

Wordt bijvoorbeeld bij het informatiegebruik in de persoonlijke sfeer 

reeds over een zekere "informatie overvloed" geklaagd, en dreigt een over

maat aan amusement en nieuws, het tele-informatiegebruik met zakelijke be

doeling in ons land is nog bloedarm en vraagt nadrukkelijk om een stimule

rend ingrijpen van de overheid. 

Gedacht moet worden aan educatie en voorlichting van vooral de kleine pro

fessionele gebruiker en de prive gebruiker en daarop gericht wetenschappe

lijk onderzoek. Ook zal kunnen worden gedacht aan gebruiksexperimenten en 

zelfs subsidiering in lastige marktsectoren. 

De multifunctionaliteit van de nieuwe technische systemen bemoeilijkt de 

afzonderlijke kosten-baten analyse van een enkele functie en stuurt daar

door in de richting van bestaande grenzen doorbrekende reorganisaties, 

die veel problemen geven in het menselijk vlak. 
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Zo ziet men bij de kantoorautomatisering eerst 'stand-alone' systemen 

verschijnen, daarna multifunctionele interne bedrijfsnetten (LAN's) en 

zal vervolgens de behoefte van koppeling aan openbare netwerken zich 

voordoen. Reeds bij de 'stand-alone' systemen treedt functieverschuiving 

op (redactie~typewerk, en dergelijke). 

Marktvoorspelling per dienst blijkt uiterst riskant. Er zijn slecht enkele 

algemene richtlijnen te geven. Zo kan men veilig stellen dat nieuwe 

diensten die in belangrijke mate gebruik kunnen maken van een bestaande 

infrastructuur, zoals Teletekst, relatief goede kansen hebben op succes. 

Ook kan men stellen dat diensten met relatief vrije verkeerspatronen het 

voorlopig zullen moeten stellen met sobere presentatievormen. 
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4 • REGELGEVING 

4.1. Presentatie van de overheidsvisie 

Het complex van vragen aan de overheid, opgesomd in par. 3.4, zal beant
woording moeten vinden in een op te stellen overheidsvisie. Deze kan zich 

wellicht het best presenteren in het ontwerp van een regelgeving. 

De auteurs zijn van mening dat deze regelgeving uit een oogpunt van duur

zaamheid en overzichtelijkheid dient uit te gaan van een indeling naar in
formatieverkeerspatroon om zo niet te stoelen op de toevallige stand van 
de huidige techniek. 

In dit hoofdstuk 4 komen achtereenvolgens gedachten aan de orde over 
karakter, inhoud en tenuitvoerlegging van de regelgeving. 

4.2. Karakter van de regelgeving 

Nu het technisch onderscheid tussen diverse gegevensstromen in multifunc
tionele tele-informatievoorzieningen vervaagt (par. 3.2), kan een samen
hangend informatiebeleid (par. 3.3) minder dan voorheen gestoeld worden op 
de oorspronkelijke functie (s) van de netwerken of de hierop aangesloten 
apparaten. Ondermeer centrale-antenne-inrichtingen, telecommunicatiesatel

lieten en huistelefooncentrales zijn daardoor in nieuwe krachtenvelden te
rechtgekomen. Moeten die krachten nu geremd, gestuurd of losgelaten worden 
- dat is steeds de vraag aan de overheid, die zeer veel gegevensverkeer 

reguleert, beheert en tevens produceert. 

Die vraag is alleen goed te beantwoorden vanuit een juiste onderkenning 

van de bij elk informatieverkeer betrokken belangen. Om deze in kaart te 

brengen heeft de overheid niet zozeer behoefte aan gedetailleerd technisch 
inzicht, als wel aan een duidelijk onderscheid met betrekking tot de in

formatie-verkeersstromen tussen de belanghebbenden. Het bere iken van het 

juiste evenwicht tussen collectieve en individuele belangen, plichten of 
verantwoordelijkheden, rekent een democratische overheid immers volgens 
een eeuwenlange traditie tot haar voornaamste taken, Moet er opgetreden 
worden als beheerder van openbare nutsvoorzieningen en behoeder van vrij

heid van informatiediensten, of moet zij terugtreden vanwege het recht

matige eigenbelang van een bepaalde (rechts)persoon? De vier verkeerspa
tronen kunnen deze onderlinge verhoudingen en bijbehorende rechtsbetrek
kingen voldoende duidelijk maken. 
Hierbij geldt een aantal zeer algemene uitgangspunten voor elk overheids

beleid. In de "Nota Overheidsbeleid op het terrein van de informatie; een 

probleemstelle nde verkenning", aangeboden aan de Tweede Kamer in 1980 door 
de toenmalige Minister van Wetenschapsbeleid, werden deze beginselen uit
eengezet, met name: 
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- vrijheid van informatie en expressie (nieuwsgaring, meningsuiting, e nzo

voorts); 

bescherming van de privacy van de individuele burger; 

- openbaarheid van de bestuurlijke informatie; 

- bevordering van de pluriformiteit; 

- handhaving van de rechtsorde van de samenleving; 

- beschikbaarstelling van algeme ne informatie (inclusief educatie) daar 

waar particulier initiatief ontoereikend is. 

Daarnaast moeten politieke keuzen een beleidsmatige invulling van elke van 

de vier rubrieken in de patronenmatrix (par. 1.9) geven, bijvoorbeeld van 

bekostigingsmethoden en exploitatieregelingen van openbare diensten. 

Tenslotte kunnen de beleidsconseguenties voor uitvoering van nieuwe infor

matiediensten en -voorzieningen doorlopend getoetst worden aan de hand van 

de rubriek(en) waarin de desbetreffende dienst of voorziening valt. 

4.3. Inhoud van de regelgeving 

4.3.1. De twee patronen van massacommunicatie 

Met massacommunicatie wordt doorgaans bedoeld, het verstrekken van in

formatie die op veel mensen gericht is en ook door veel mensen "ontvan

gen" kan worden. 2 4) Het zich richten op een publiek heeft ondermeer 

auteursrechtelijke consequenties; het ontvangen worden door de optimale 

(veelal zo groot mogelijke) doelgroep van personen in dit publiek is een 

onderwerp van onderzoek voor de communicatiewetenschap, media- en 

marketingdeskundigen, en een belang voor omroeporganisaties, uitgeve r s , 

persorganen enzovoorts. 

De verkeerspatronen consultatie en allocutie wijzen evenwel op een e e

sentieel onderscheid tussen twee verschillende vormen van massacommuni

catie, gelegen in de formele status en ·reele betrokkenheid van de ont

vanger in het communicatieproces. Terwijl consultatie hem als individu 

toestaat om, uit alle beschikbare gegevensbestanden zijn eigen volgorde 

en diepgang van informatieselectie te kiezen, wordt die keuze bij 

allocutie in handen gelegd van een centrum. Ten hoogste kan hij een 

ander allocutief programma kiezen: Nimmer kan hij echter tijdstip, 

volgorde en diepgang van de verstrekte gegevens in die programma's 

afstemmen op zijn persoonlijke behoeften of zakelijke belangen, doch 

steeds meet hij zelf afstemmen op een centraal geregelde, vluchtig 

voortschrijdende gegevensstroom. 

De maatschappelijke betekenis van dit onderscheid komt duidelijk naar 

voren in het erkende belang bij de drukpersvrijheid en, meer in het bij

zonder, bij de uitzonderlijke rol van de persorganen in de samenleving. 

M. Rooij zegt hierover: 
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"Gedrukte inform.'ltie tnidt vo:x de irrlividuele lezer het 1.U:>rdeel in, dat z1J, ter 
plaatse, en c:p het tijdstip dci: deze zulks wen&. in eigen t61P) gelezen ke11 worden .... 
De persorg~n zijn dan belangrijke - en bij het bestaan van diversiteit - gevarieerde 
dxumentaire bronren, die des te belangrijker zijn wanreer men, met het o:g c:p eniger
lei handelen of besluitvorming, de beschikking wil krijgen o.rer gemakkelijk uitwissel
bare zo ex~ 1T03elijke, feitelijke gegevens ••. Persorganen bieden, in elk rumner, een 
"pakket" inform.'ltie waaruit de lezer, 21'.n:ler als bij de anroep aan een sequentie in tijd 
gel::arle:l te zijn, in eEs-1 oogc:pslag zijn eigen selectie ve11 vccr: hen relevante informatie 
kan 11Bken". 25l 

De individuele raadpleging van in het openbaar verspreide informatie 

met persoonlijke en vooral zakelijke bedoelingen (par. 3.3.2) moet als 

een principieel andere vorm van massacommunicatie gezien worden dan het 

uitzenden van in een centrum vastgestelde programma's voor mogelijke 

ontvangst door een al dan niet omvangrijk publiek. Dit heeft 

consequenties voor de regelgeving, in het bijzonder op het gebied van 

openbare tele-informatiediensten, en wel onafhankelijk van de 

presentatievorm. 

Het feit dat in de huidige Omroepwet de scheidslijn tussen uitzendingen 

voor tele-consultatie en voor tele-allocutie ontbreekt, legt onnodige en 

principiele beperkingen op aan de keuzevrijheid van het publiek. Deze 

beperkingen kunnen praktisch steeds meer weggenomen worden door de vor

deringen in de techniek, nu al bijvoorbeeld door de komst van teletekst 

en kabeltekst. Dit vereist · echter een zorgvuldiger onderscheid in de 

gebezigde termen "massamedia" of "massacommunicatie", die onvoldoende 

wijzen op de wenselijke bevordering van individuele kwaliteiten, 

posities en belangen van de vele mogelijke ontvangers - ook die binnen 

een groot publiek of op een grote markt. 

Zoals terecht gesteld d::x>r G. Blumler 26) inzake de vaak gesignaleerde inform.'ltie 
'overloa'.'l' of 'pollution' en de hierbij verorrlerstelde fysische en i;sychische 
beperkingen in het irrlividuele c:pnarreve~en ve11 de ontvangers: 'Whci: should <XJOCern us 
is rot the sheer aIDJnt of information that is ~ly being gererated, b.lt row well 
equitprl cor rrediating agents are to give us tte various forrrs of informational services 
that we require". 

In de twee onderhavige informatieverkeerspatronen komt juist deze uit

oefening van gebruikersbelangen rechtstreeks aan de orde. Het (tele-) 

consultatiepatroon staat de uitoefening, al dan niet op afstand, van de 

individuele bedoelingen (par. 1.6) van iedere informatiegebruiker toe. 

Deze zelfstandige uitoefening van de informatievrijheid is onmiddellijk 

en direct. Oat is onmogelijk bij (tele-)allocutie, hetgeen noopt tot een 

centrale zorg voor representativiteit, pluriformiteit, diversiteit 

(bijv. door zogenaamd volledige programma's en passende zenderkleuring), 
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bekostiging en dergelijke. Zodoende komen op het allocutieve centrum 

allerlei principiele vragen af, dLe zich bij (tele-)consultatie ni et 

zullen opstapelen. Immers, het zelfstandige gebruik met persoonlijke of 

zakelijke bedoelingen (par. 3.3.2) door de mondige clienten in dit 

informatieverkeerspatroon geeft tegelijkertijd zelf het antwoord op 

zulke principiele v-ragen, zoals al lang bij de drukpers erkend. 

4.3.2. Re9elgeving voor openbare tele-consultatie 

Uit het bovenstaande volgt, dat openbare tele-consultatie als vri j ex

ploite erbare dienstve rlening erkend zal moe ten worden, omdat de indi vi

duele vrijheid van de gebruiker (en derhalve ook van de verstrekker) in 

zijn informatiekeuze in dit patroon voorop staat. Geen andere dan wette

li jke beperkingen zoals de algemeen geldende voor de drukpers lijken ge

rechtvaardigd met de volgende, door de gemeenschappelijke techniek ver

oorzaakte uitzonderingen: 

a) Ter vermijding van een algemene bestedingsdwang is individuele kos

tentoerekening aan de gebruiker noodzakelijk, zowel voor eventuele 

extra netwe rkonderdelen en ande re voorzieningen (bijvoorbeeld kies

facili teiten of randapparaten) als voor de gevraagde informatie; 

b) Een eventuele registratiefunctie ten behoeve van deze individuele 

kostentoerekening dient te voldoen aan alle voor t e le-registratie 

noodzakelijk ge achte r e ge lingen (par. 4.3.5). Technische moge l i j khe
den voor de registratiefunctie zijn sterk uiteenlopend. Vastlegg ing 

van het geconsumee rde door middel van telpulsen in een k ies facili
tei t, abonnemente n voor kanale n voo r langere tijd, of r egist r ati e va n 

gedetailleeerde gebruikersgewoonten zijn ve rschillende vormen van be

drijfsvoering, waar bij ook de recht e n van derde n (privacy, inte llec

tuele of industriele eige ndomsrech t en, e nzo voo rts ) e e n r ol s pelen. 

Het verdient aardocht, dat t ele--ronsultatie tedmisdl cok uitgevoerd kan worden 
geheel zco:3er zo'n registratie. Een rrogelijkheid is het gebruik vcn vooraf betaalde 
coup:>ns (vergelijk natiooale striwenkaart \XX)( het cpenbaar vervoer). Het kant cok 
voor, aa: gegevers gratis vers trekt worden in het belarg van al da1 niet a:mnerciele 
organisaties (dienstenregelingen, algemene overheidsvoorlichti~, educatie , "gele 
gidsen"); in dat geval kan met de eenrichti~sversie van tele-caisult atie, zoals 
Teletekst, worden volstaan. Verruimi~ van deze capaciteit d:x>r Teletekst op 
Nederland I en II te splitsen, plus een eventueel vol Telet ekstkanaal (Ned I II zie 
par. 2.3. 2) als t elekrant en \O'.)f Erlucatieve Cbelein:len ware te OJerwegen. 
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c) Het feitelijk gebruik van consultatieve technische faciliteiten voor 

het individueel aanbieden van een doorlopende dienst (programma) met 

sterk allocutieve kenmerken, zou bedoeld kunnen zijn als mededinging 

naar algemene auditoriumvorming. 

Dit is bijvoorl:Eeld denkbaar indien rren mder het rran van ronsultatieve dien.stver
lenirg een eerste aanbiedirg (vrijwel) zw laten sarenvallen met reportages VCl'l 

actuele evenemanten (sport, verkiezirgen, scogfestivals en andere "brede" evene
menten), die tevens uitgezonden (plegen te) worden d:x>r de anroepen 

Hierdoor zou de (individueel te kiezen en door 'pay per view' te be

kostigen) tele-consultatie zich de feitelijke positie kunnen toeeige
nen van tele-allocutie. Daar waar tele-allocutie van algemeen belang 

wordt geacht, zal uitholling hiervan door de individuele belangen van 

een dienstenexploitant niet aanvaardbaar zijn. De dienstenexploitant 

zal in dat geval onderworpen moeten worden aan de (strengere) alge
mene regelgeving voor tele-allocutie. De omroepen maken inderdaad 

zelf van begin af slechts een beperkt gebruik van de overigens con

sultatieve Teletekst in deze allocutieve zin, namelijk voor lopende 
ondertiteling van TV-programma's: Hierbij maakt niet de ontvanger, 

doch de uitzender steeds de keuze van de opeenvolgende teksten. 

4.3.3. Regelgeving voor tele-allocutie (waaronder omroep) 

De rechtsgrond voor de eerste overheidsregulering van omroep, de voor
naamste representant van tele-allocutie, was dat deze - overigens geheel 

door particulieren ge1nitieerde - informatiedienst als een belangrijke 

basisdienst voor het publiek werd gezien, met de daaruit volgende conse

quenties van verzorgingsplicht (landelijke dekking) en storingvrije ont

vangst (etherorde). 

Hierbij past dan ook de in par. 4.3.1. genoemde centrale zorg voor in

formatieverstrekking volgens dit patroon. Zulks past in het kader van 

artikel 10 van het Verdrag van Rome, mits bij de wet voorzien. Wette
lijke regelingen blijven daarom vereist op een aantal gebieden: 

a) Waar tele-allocutie als een gemeenschapsfunctie, gefinancieerd met 

forfaitaire omroepbijdrage(n) of bekostigd uit algemene middelen, 

bestaansrecht heeft, blijven zekere duurzame pluriformiteits- en 

representativiteitseisen en (repressieve) vormen van overheidstoe
zicht noodzakelijk. Deze voorwaarden gelden ook voor elke verruiming 

van de mogelijkheden voor lokale omroep, al dan niet via kabelnetten, 

en vormen tevens een reden voor veel democratische landen om reclame
gef inancieerde of gesponsorde allocutieve programma's te beperken of 

geheel te verbieden. 
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b) Bij gedifferentieerde kostentoerekening (individuele abonnee-TV, 

enz.) kunnen de representativiteitseisen en het overheidstoezicht op 

de programma's warden afgezwakt. Dit gelcJt in het bijzonder voor 

repeteerdiensten en andere allocutieve uitzendingen waarbij het door 

het centrum opgelegde gelijktijdigheidsaspect in de programmering 

minder op de voorgrond treedt. Toegang tot exploitatie van dit soort 

"gei:ndividualiseerde" allocutiediensten wordt door de Medianota van 

het Kabinet Lubbers toebedacht aan (bepaalde sectoren van) het 

bedrijfsleven, met uitsluiting van de instellingen voor omroep. Bij 

deze afbakening kan, zoals ook aanbevolen door de WRR6 l, verscherpt 

toezicht op andere commerciele nevenactiviteiten van de publiek 

bekostigde omroepen noodzakelijk warden. 

c) De vrijheid van informatie ondervindt bij allocutief verkeer telkens 

technische en economische grenzen door de beperkte beschikbaarheid 

van de gemeenschapskanalen, reeds lang in de ether en straks ook op 

de kabel wegens het te verwachten programma-aanbod via satellieten. 

Gezien vele publieksklachten in Nederland over illegale allocutieve 

uitzendingen door zogenaamde piraten (in 1980 al 5553 ontvangen 

klachten over deze storingen van legale uitzendingen, vaak ook die 

doorgegeven op de kabel) is het stellen en handhaven van een aan

vaardbare rechtsorde of dit gebied een noodzakelijke overheidstaak. 

Hierbij valt overigens ook te denken aan een legalisatie, onder 

bepaalde voorwaarden, van "vrije" frequentiebanden voor omroepzenders 

van klein vermogen, al moeten de hieraan verbonden problemen niet 

warden onderschat. 

4.3.4. Regelgeving voor tele-conversatie 

Zo gebonden als het allocutief verkeer telkens blijkt te worden door het 

algemeen belang en door technisch-economische beperkingen, zo vrij moet 

in een democratische samenleving elke persoonlijke uiting afgegeven en 

(desgewenst) persoonlijk ontvangen kunnen warden. Het algemeen belang 

beperkt zich hier tot het vaststellen en opleggen van de plicht tot 

gelijke behandeling van de gebruikers, aan de exploitant(en) van de -

geenszins eenvoudige of goedkope - fijnmazige netwerken die voor de ver

zorging van dit hoogst individueel bepaalde verkeerspatroon nodig zijn. 

In de loop der jaren heeft de voortschrijdende techniek deze verzor

gingsplicht voor het conversatiepatroon verruimd, eerst van postverkeer 

tot telegraaf- en vervolgens telefoonverkeer (in de ruime zin van de T&T 

wet 1904). Met de komst van gei:ntegreerde dienstennetten (ISON, par. 

2.2.2) en nieuwe, al dan niet multifunctionele digitale gebruikerstoe-

stellen zal in de komende jaren de problematiek van de functiescheiding 
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en van de af stemming tussen openbare netwerken en rand- en eindapparaten 

(par. 2.2.3) voor nieuwe vormen van persoonlijk of zakelijk gebruik, 

worden verscherpt. Dit heeft wellicht consequenties voor de omvang van 

en verantwoordelijkheid voor de verzorgingsplicht en vereist daarom 

doorlopend de aandacht van de overheid, als nader uitgewerkt in par. 4.4 
(Tele-informatieraad). Ten aanzien van de hierbij meest essentiele aan

dachtspunten kan het volgende worden opgemerkt: 

I. In tegenstelling tot de overige drie verkeerspatronen ontbreekt bij 
tele-conversatie het sturende of wetende centrum. Het beschikbaar 

stellen van verbindingen geschikt voor tele-conversatie kan daarom 
worden beschouwd als een algemene nutsdienst voor vrije open of 

gesloten telecommunicatie. Toevoeging van geheugens, processoren en 

andere technische inrichtingen (bijv. intelligente randapparaten) aan 

deze basisvoorzieningen door derden teneinde andere diensten te kun

nen verrichten, dan wel voor gesloten gebruik, moet toegestaan worden 

op de ruimst mogelijke technische voorwaarden en met gelijke behande

ling van iedere abonnee van zo'n algemene telecommunicatiedienst. 

De scheidslijn tussen (een publieke) infrastructuur en (particulier 

aangeboden en gekozen) eindapparaten is evenwel niet zo eenvoudig te 
trekken als door de Commissie Swarttouw gesteld. 27) De gewenste 

vrijheid van aanboa en gebruik van eindapparaten gekoppeld aan open

bare netwerken, en de noodzakelijke bescherming van de kwaliteit van 

een netwerk, stellen namelijk aan de regelgeving eisen die deels 
onderling strijdig kunnen zijn. Die strijdigheid kan slechts worden 

opgeheven bij een stelsel van regelgeving dat de verschillende rollen 

of functies goed onderscheidt. 

Het lijkt bij elke (de-)regulering van de tele-informatiesector nut
tig de volgende functies te onderscheiden, mede gelet op de komst van 

ge1ntegreerde multifunctionele dienstennetten (ISON): 

a) beheer inclusief ontwerp, uitvoering en onderhoud van het pu

blieke netwerk; 

b) exploitatie van capaciteit in het (publieke) netwerk; 
c) het stellen van (nationale) technische normen waaraan eind- en 

randapparaten moeten voldoen om storing in het netwerk te voor

komen: 

d) het stellen van (bij voorkeur internationale) technische en 
operationele normen om de compatibiliteit van verschillende rand

apparaten te verzekeren (vergelijk de huidige chaos op de tele

kopieermarkt): 
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e) het te huur of te koop aanbieden van eind- en randapparaten aan 

aangeslotenen op het netwerk; 

f) het keuren van aangeboden eind- en randapparaten met toetsing aan 

de onder (c) bedoelde normen voor bescherming van het openbare 

netwerk; 

g) het keuren van aangeboden eind- en randapparaten met toetsing aan 

de onder (d) bedoelde normen inzake de samenwerking van verschil

lende apparaten met dezelfde functie; 

h) de controle en sanctie-oplegging aangaande het gebruik van andere 

dan goedgekeurde apparaten; 

i) het beroepsrecht op beslissingen voortvloeiend uit toepassingen 

van de normen: 

ad c) het voorkomen van storingen; 

ad d) (inter)nationale compatibiliteit; 

ad e) verhuur Of verkoop van gebruikerstoestellen; 

ad f) keuring van gebruikerstoestellen; 

ad h) cont role en sancties. 

In Nederland zijn voor telefonie en telex thans alle functies in han

den van de PTT; in beperkte mate kan functie (e) door anderen worden 

vervuld. Voor het openbare Datanet I bestaat een meer genuanceerde 

regeling. Bij kabeltelevisienetten is feitelijk ook sprake van al

thans plaatselijke monopolies ten aanzien van de functies a) en b). 

De gewenste vrijheid is niet verzekerd, indien te veel van deze func

ties in een hand zijn of blijven. Dit is niet uitsluitend te wijten 

aan de rol van een (wettelijk of feitelijk) monopolie; ook technische 

normen en netconfiguraties worden gemakkelijk gebruikt om (indus

trie-)politieke doeleinden of commerciele belangen te dienen. Mede 

hierdoor zijn de Europese telecommunicatiemarkten allerminst open 

voor vrije concurrentie, zeker niet op het gebied van standaardtoe

stellen voor het conversatiepatroon (telefonie, telex en - gedeelte

lijk - dataverkeer). 

II. Om de maximaal mogelijke vrijheid in het voor pe_rsoonlijk of zakelijk 

gebruik gewenste conversatieverkeer te garanderen, is uitbreiding van 

het toepassingsge bied van de bestaande rege lingen van teleconver

satie, in Nederland thans neergelegd in de Telegraaf- en Telefoonwet 

1904 (met terecht summiere beperkingen in het gebruik van de openbare 

netwerken), essentieel. Ook nieuwe vormen van gerichte gegevensuit

wisseling vallen binnen dit patroon, bijv. koppeling tussen interne 

datanetten (LAN's). Om elke inhoudelijke bemoeienis van de transpor

teur tegen te gaan moeten eventuele beperkingen in het grensover

schrijdend gegevensverkeer ('transborder-data flow') geregeld warden 
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bij de bron of de bestemming, bij voorkeur als onderdeel van algemene 

bepalingen inzake registratie (par. 4.3.5). Voorts ware het gewenst 

de strafrechtelijke bepalingen voor ambtsmisdrijven bij afluistering 

van tele-conversatie (wetboek van Strafrecht, art. 374-375), alsmede 

voor misdrijven of overtredingen bij afluistering door derden (idem 

art. 139 en 441), algemener te formuleren dan alleen voor telefoon

of telegraafverbindingen. Een en ander houdt in, dat de netwerkbe

heerder zich stipt houdt aan de kenbaar gemaakte, uiterlijk waarneem

bare bedoelingen (par. 1.6, "eerste niveau") van het informatiever

keer. Nimmer mag hij op grond van vermeende informatie-inhoud de 

gegevens anders bestellen of (laten) doorgeven dan door de uitzender 

aangevraagd of goedgekeurd. 

Met name de toenerrende tedmische multifunctionaliteit van netwerken zal deze 
risiro's aanzienlijk verhogen, bijvoorbeeld dXJr de steeds toenerrende technische 
rrogelijkheden vcor cndersch~ing c.q. afluistering van satelliet- en andere radio
diensten en dXJr de kan.st van 'multi-p.1q:ose' satellieten. (Deze kunnen meerdere 
tele-informatiediensten met verschillerde verkeerspatronen en teebelingen tegelijk 
verzorgen. Voorbeelden zijn de Eurqiese L-Sat en de Britse Unisat, die beide vanaf 
1986 zo..iel 'IV-anroep (allocutie) als bedrijfsa:mrunicatie (conversatie) zullen 
verzorgen.) Het orrlerscheid tussen de diverse diensten blijft echter duidelijk 
bepaald aan de hand van het Internationale Frequentieregister (IFRB) te Geneve, 
waartoe iedere satellietexploitant ter wereld verplicht is zich te melden met 
kennisgeving van de teebelde dienst (en) en van de bestemningen van het verkeer. 
Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn c.p het hardhaven van deze 
internationale rechtsorde en de hieruit 1.COrtvloeiende bescherming van gebruikers, 
produoenten en exploitanten van (tele-) informatiediensten. Het medebelang van 
Nederlardse (rechts-)persooen ligt hierbij vcoral c.p het gebied van hun prive¥:Y, 
auteursrechten of andere zakelijke belangen, en kan als volgt YK>rden ge111ustreerd: 
Een N::S-reportcge van een thuiswedstrijd van een Nederlardse ~tbalclub met een 
ruitenlandse club YK>rdt gelijktijdig (per telea:mrunicatiesatelliet of PIT 
straalverbirding) overgebrac:ht aan de anroeporganisatie van het desbetreffende 
ruitenlard. Met de Nederlardse club is de N::6 echter overeengekaren, dat de 
binnenlardse anroep.1itzerding pas na aflDc.p van de wedstrijd zal gebeuren, al dan 
niet verkort. De hiermee ci:x:>r de voetbalclub beoogde exploitatieverbetering zoo 
YK>rden tenietgedaan, als plaatselijke kabelexploitanten ci:x:>r mid:'iel van 
scOOt:elantennes de (in beginsel beschernrle) a:mrunicatieverbirding met het 
ruitenlard ZOJden cndersch~n, teneinde de reportcge gelijktijdig en/of cnverkort 
c.p hun kabelnetten te brengen. 
In de nieuwe Aarwijzingsbeschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat a.a. 6 septenrer 1983 YK>rden, terecht loo van de a.iltwrpolitieke 
g::iedkeuring van de Minister van WVC, juridische voorwaarden terzake vax het 
(mede)gebruik van teleconversatiesatellieten ci:x:>r kabelexploitanten gesteld (2.8). 

III. Geen beheerder van een openbaar netwerk (a) dient zonder meer bevoegd 

te zijn eigenmachtig bepaalde gebruikers te laten subsidieren door 

andere gebruikers (kruissubsidiering). In het bijzonder moet hiervoor 

gewaakt worden indien de netwerkbeheerder tevens zelf recht heeft om 

(al dan niet in mededinging) als dienstenexploitant op te treden. 

Eventuele kruissubsidiering van bepaalde diensten of gebruikers-
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groepen in het algemeen belang, alsmede feitelijke monopolievorming 

in het aanbrengen van specifieke informatiediensten via de openbare 

netwerken, dient onder rechtstreekse politieke verantwoordelijkheid 

tot stand te komen en door een toezichthoudend lichaam doorlopend 

gevolgd te worden (4.4.1). Immers, dan zijn naast het criterium van 

de individuele informatievrijheid andere criteria in het spel, die om 

een eigen democratische verantwoording vragen. 

4.3.5. Regelgeving voor tele-registratie 

Het registratiepatroon betreft het centraal vastleggen van individueel 

beschikbaar gestelde gegevens. Waar zulks binnen een organisatie met 

haar eigen gevestigde opvattingen en inzichten gebeurt, is dit vaak aan

leiding tot het treffen van maatregelen voor een verantwoorde bescher

ming van de persoonlijke belangen van de informatiegever (bijvoorbeeld 

in de sfeer van personeelsbeoordeling of loonbelasting). Bij het op af

stand registreren van persoonlijke of zakelijke gegevens, niet afkomstig 

zijnde van de eigen organisatie, zullen eens te meer gemeenschappelijke 

waarborgen, plichten en verantwoordelijkheden voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van deze derden moeten 

worden aanvaard. Maar ook de toegang tot en het beheer van de voor de 

samenleving als geheel vitale gegevensbestanden moet geregeld worden; 

vermeden moet worden dat zulke bestanden door moedwillige of toevallige 

gebeurtenissen blootgesteld worden aan vernieling, verminking of onge

wenste toegankelijkheid door middel van tele-informatievoorzieningen. 

Een eigen plaats voor de tele-registratie in de wetgeving wordt daarom 

bepleit vanuit de noodzaak van beveiliging van op afstand verkregen al

gemene en persoonlijke gegevensbestanden en van persoonsgegevens tegen 

aanslagen of ongelukken. Nieuwe technische produkten en informatiedien

sten als sociale en fiscale registratie, alarmering, tele-consultatie 

met individuele kostentoerekening, financi~le transacties via een 

nationaal betalingscircuit, enz., kunnen ernstig vertraagd worden als 

onzekerheid blijft voortbestaan in Nederland over de wettelijke maat

staven terzake. In dit verband speelt ook het grensoverschrijdend ge

gevensverkeer ('trans-border data flow') naar en van landen met afwij

kende of ontbrekende wettelijke maatstaven een steeds belangrijker rol. 

Nederland dient in het internationaal overleg hierover deel te nemen en 

te overwegen, of en hoe 'clearing houses' voor internationale gegevens

uitwisseling een rol kunnen spelen. 
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4.4. Effectuering van de regelgeving 

4.4.1. Organisatie van het toezicht 

De in paragraaf 3.2. geconstateerde groei naar multifunctinaliteit van 

de technishe voorzieningen en de in paragraaf 3.3. en 3.4. aangegeven 

snelle opkomst van nieuwe tele-informatiediensten en integratie van be

staande informatiefuncties leiden in hun onderlinge samenhang naar een 

nieuwe, door meervoudige relaties tussen technische voorzieningen en 

(tele-)informatiediensten gekenmerkte situatie. Deze situatie verschilt 

wezenlijk van de vroeger bestaande situatie waarin enkelvoudige relaties 

het beeld bepaalden. 

De vraag rijst nu hoe, gelet op deze complicatie, toch een overzichte

lijke organisatiestructuur kan worden gevonden, die, uitgaande van de in 

4.3. vermelde algemene uitgangspunten, de beste mogelijkheden biedt om 

een scala van politieke keuzen onder te brengen. Het is om te beginnen 

evident dat een structuur waarin de verantwoordelijkheidslijnen voor 

principieel verschillende taken duidelijk te onderscheiden zijn, zich 

ook het best leent voor een operationele scheiding van verantwoordelijk

heden, voorzover dit wordt gewenst. 

Zander bij voorbaat te impliceren dat koppeling van verantwoordelijk

heden voor enerzijds de technische voorzieningen en anderzijds de dien

stenexploitatie in een hand te allen tijde ongewenst is, lijkt het daar

om verstandig om althans in de organisatiestructuur een helder onder

scheid aan te houden tussen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de technische voorzieningen en die voor het eigenlijke gebruik van 

deze voorzieningen ten behoeve van (tele-)informatiediensten. 

In feite wijken we daarbij niet af van het principe dat in de telecom

municatie-wetgeving in ons land en elders reeds van oudsher wordt gehan

teerd (zie o.a. T & T wet van 1904, S 2 versus §3). 

Gaat men er verder vanuit dat er, gezien de multifunctionaliteit, op 

beide terreinen een zekere landelijk te hanteren richtlijn nodig is, dan 

komt men al snel tot het hier volgende organisatieschema: 
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A B 

Tele-informatieraad I---- ---I (Tele-) informatiedienstenraad I 

eind- en 
randa 

l 
netwerk exploitatie van exp oi.tati.e van 
be he er - - - - - - capaci tei t -- informatie (bestanden) 

11111 11 l 
technische voorzieninge.nl ltele-informatiedienstenl 

Organisatiestructuur voor tele-informatiediensten 

via openbare voorzieningen 

Toelichting: 

Netwerkbeheer zal in 't algemeen de (opdracht tot) uitvoering en 

onderhoud mede omvatten. 

- Verschaffing van eind- en randapparatuur kan deel uitmaken van de net

werkbeheerstaak, maar kan ook los daarvan bestaan uit ontwerp, produk

tie, verkoop, plaatsing, onderhoud e.d. door aparte organisaties. 

Onderlinge afstemming is dan vereist. 

- Exploitatie van capaciteit omvat de exploitatie (verhuur, franchising, 

e.d.) van capaciteit voor informatietransport, informatieopslag en 

informatiebewerking. 

- Exploitatie van informatie(bestanden) wordt bedreven door verschaffers 

van informatie (omroep, uitgevers, databanken, etc.) en registratie

centra. Bij conversatiediensten is de exploitatie van informatie min 

of meer een nevenfunctie, omdat de gebruikers hun informatie recht

streeks uitwisselen. 

In dit schema is het verstrek~en van landelijke richtlijnen en het uit

oefenen van landelijk toezicht toevertrouwd aan een tweetal lichamen: 

(college, commissariaat, bureau), de technisch georienteerde tele-infor

matieraad en de op openbare toepassingen gerichte (tele-)informatiedien

stenraad. 

Deze lichamen kunnen in beginsel zelfstandig optreden maar behoeven 

uiteraard wel onderlinge afstemming {zie tweezijdige pijlen). 
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A. De taak van de Tele-informatieraad 

De tele-informatieraad (vergelijk in de Medianota van het Kabinet

Lubbers de zogenaamde Telecommunicatieraad) kan een voor de (de-)re

gulering benodigde rol spelen in het toezicht, de normstelling, de 

keuring en het beroep inzake netwerkbeheer c.q. de leverantie of ver
huur van bijbehorende eind- of randapparaten De hierpij in het geding 

zijnde functies zijn reeds behandeld in 4.3.4. I en III, voor wat be

treft de openbare netwerken met landelijke dekking. Hiernaast staat 

het machtigingsstelsel voor "draadomroepinrichtingen van bijzondere 

aard of geringe omvang". Met deze zogeheten (plaatselijke) kabeltele

visienetwerken wordt vooreerst geen landelijke dekking bereikt (naar 
de huidige verwachting te zijner tijd rond 80% van de Nederlandse 

woningen), laat staan dater thans sprake is van gelijke tarieven of 

uniforme doorgifte van (ether-)programma's. 

Mede door deze versnippering komen de bestaande kabeltelevisienetwer

ken niet in aanmerking als algemene infrastructuur voor openbare 

tele communicatie. Om desgewe nst tot beeindiging te komen van het ge

scheiden voortbestaan van een algemene PTT-infrastructuur en een ver

snipperde infrastructuur van (onderling in omvang en kwaliteit ver

schillende) kabeltelevisienetten, kan worden overwogen om de CAI

machtigingen van onbeperkte duur om te zetten in nieuwe machtigingen 

van beperkte duur. De omzetting zou kunnen geschieden op het moment 

dat een aanvraag voor het verzorgen van nieuwe tele-informatiedien

sten met nieuwe patronen, bedoelingen of presentatievormen ter hono

rer i ng wordt aangeboden. Hierin zouden de twee voorgestelde raden een 
functie kunnen vervullen. 

Echter ook in de huidige versnipperde staat kunnen de kabeltelevisie

netten wel al gebruikt worden ten behoeve van nieuwe openbare dien
sten, zowel van allocutieve aard (bijvoorbeeld lokale omroep), als 

diensten die voorien in de individuele behoeften aan breedbandige 

abonneeverbindingen. Dit laatste heeft betrekking op gevallen waar 
zulke verbindingen door de PTT nog niet te leveren zijn. Met de komst 

van de individuele abonneetelevisie, al dan niet met technische kies
voorzieningen in het kabelnetwerk, zullen echter ook hier problemen 

van normste lling voor een keuring van e ind- en randapparate n aan de 

orde komen (vergelijk 4.3.4-I). 

De gelegenheid om in beroep te gaan tegen een door de Tele-informa

tieraad of netwerkbeheerder genomen beslissing moet verzekerd zijn. 

Hoe dit recht vorm wordt gegeven hangt mede af van de organisatie van 

de Tele-informatieraad. Ee n mogelijkheid is een raad in de vorm van 

een publiekrechtelijk lichaam ter behartiging van gemeenschappelijke 
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belangen (conform het SER-model, dus representatie van belangengroe

pen). In dat geval zou, om ook het beroepst-echt volledig tot ont

plooiing te laten komen , een "Tele-informatiekamer" bij het College 

van Beroep voor het Bedrijfsleven overwogen kunnen worden. Wanneer de 

Tele-informatieraad daarentegen zou worden opgezet a ls een forum van 

onafhankelijke des kundigen (zoals de FCC in de Verenigde Staten) zou, 

vanwege de bewuste uitsluiting van belanghebbenden en de meer aclmini

stratief gerichte besluitvorming, de gelegenheid om in beroep te gaan 

bij de bestaande geeigende rechtsprekende instanties voldoende kunnen 

zijn . 

Om zich in de bovengenoemde gevallen en geschillen deskundig te laten 

adviseren door een onafhankelijke instantie kan bij de Tele-informa

tieraad de behoefte ontstaan aan een Tele-informatie instituut al s 

ondersteunende instelling (4.4.3.). 

Het toezicht op tele-informatiediensten kan opgedragen worden aan een 

Raad voor deze diensten. In de Medianota van het Kabinet-Lubbe rs 

wordt voorgesteld een enigszins overeenkomstige functie te laten uit

oefenen door het zogenoemde Commissariaat voor de media, een lande

lijk orgaan bestaande uit vijf door de Kroon op voordracht van de Mi

nister van WVC te benoemen leden. De in de nota genoemde taken van 

het Commissariaat hebben betrekking op het terrein van de Omroep en 

aanverwante diensten . Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tus

sen consultatieve diensten en allocutieve diensten. 

Zonder ons uit te spreken over de wijze van samenstelling van een 

dergelijke raad, menen wij dat deze zich moeten bezighouden met: 

- toezicht op het s amenstellen van een zogenaamd "basispakket" . Dit 

pakket in het allocutieve verkeersaanbod moet voor ieder op een ka

belnet aangesloten huishouden ontvangen kunnen worden, onverkort en 

gelijktijdig en met een behoorlijke technische kwaliteit, tegen een 

prijs die de perken van redelijkheid en doelmatighe id (ten opzi chte 

van de allocutieve functie) niet te buiten gaat; 

- vaststellen van de omvang van het consultatieve segment van he t 



BIT 

4.15 

aanbod aan tele-informatiediensten, (afhankelijk van de beschikbare 

technische voorzieningen); 

- het toewijzen van capaciteit voor eventueel collectief bekostigde 

consultatiediensten (bijv. kabeltekst zonder individuele verreke

ningsmogelijkheden); 

het verdelen van capaciteit in gevallen waarin de consultatieve ca

paciteit van het kabelnet tekort zou schieten ten opzichte van het 

aantal informatieleveranciers; 

- het weren van consultatief aangeboden programma's met sterk allocu

tieve kenmerken (par . 4.3.2.(c)); 

- stimulering van gewenste nieuwe tele-informatiediensten; 

- het toezicht op hetgeen via deze kabelnetten wordt doorgegeven, in 

verband met civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid (waaron

der auteursrechtelijke claims) en de noodzaak storende uitzendingen 

("piraten") te weren van het kabelnet. 

4.4.2. Organisatie van de taken op uitvoeringsniveau 

In het verlengde van de scheiding in de toezichtfuncties zullen ook de 

uitvoerende taken, nodig bij de realisatie van tele-informatiediensten, 

gescheiden moeten warden gezien. In paragraaf 1.8 werd dit principe al 

uiteengezet. 

Om misverstanden te vermijden zij hier nogmaals beklemtoond dat een 

principiele scheiding tussen technische functies en die van de informa

tiediens ten niet noodzakelijkerwijs scheiding van bedrijfsvoering met 

zich meebrengt. Binnen een organisatie kunnen ze verenigd zijn, doch de 

verantwoordelijkheden dienen gescheiden te blijven. Slechts in het geval 

van een monopolie in het netwerkbeheer (vanwege verzorgingsplicht), kan 

de onde rbrenging van di ens tenexploi ta tie binnen de organisa tie van de 

monopoliehouder problematisch zijn, daar waar ook vrije mededinging door 

derden essentieel wordt geacht. 

Het bedoelde onderscheid is van toepassing op het geheel van netwerken, 

voorzieningen en (tele-)informatiediensten. Een in beginsel gelijke be

nadering van de verschillende technische voorzieningen wordt vooral met 

het oog op de toenemende integratie van allerlei tele-informatiediensten 

en de multifunctionaliteit van technische voorzieningen steeds belang

rij ker. 
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De situatie rond exploitatie en beheer van de zogenaamde kabeltelevisie

netten in Nederland zal pas duidelijk warden, wanneer de positie van de 

machtiginghouder of zijn gedelegeerde helder wordt beschreven. Daartoe 

dienen de technische verantwoordelijkheden te warden gedefinieerd en 

onder toezicht van de Tele-informatieraad te warden gesteld. 

Daarnaast zijn er in de wet neer te leggen bevoegdheden waarvoor verant

woording moet warden afgelegd tegenover de Raad voor de tele-informatie

diensten ("Het Commissariaat voor de media"). 

Deze bevoegdheden betreffen het terrein dat we tot nu toe als het ter

rein van de dienstenexploitatie hebben aangeduid. Dit betreft een zee r 

brede verzameling van activiteiten . 

In de eerste plaats (zie organisatieschema) de exploitatie van de be

schikbare transport-, opslag- en verwerkingscapaciteit van netwerk en 

bijbehorende voorzieningen . Vervolgens het , als "uitgever" of registra

tiecentrum , leveren resp . in ontvangst nemen van informatie: de exploi

tatie van informatie(bes tanden). 

De vraag rijst wat nu en in de toekomst de positie van de kabelmachti

ginghouder is, c.q. zou moeten zijn . Zal hij de functies van netwerkbe

heerder en diens tenexploitant in zich mogen verenigen en evt . delegeren 

of uitbesteden? Of is het wellicht beter de dienstenexploitatie dan wel 

een gedeelte hiervan los te maken van het netwerkbeheer? 

De auteurs van dit stuk zijn van mening dat er veel pleit voor benutting 

van de mogelijkheid een snede aan te brengen tussen de exploitatie van 

capaciteit enerzijds en de exploitatie van informatiebestanden d.m . v . 

allocutie, consultatie en regis tra tie anderzijds . Conversatiediensten 

over kabeltelevisienetten , voorzover in overleg met PTT toegestaan, lig

gen min of meer in de neutrale zone, omdat de gebruikers dan zelf recht

streeks aan elkaar informatie beschikbaar stellen. 

Het voordeel van het aanbrengen van deze snede zou zijn dat uitgevers, 

zowel als registratieorganen - a lgemeen: informa tie-expl oitanten - ca

paciteit kunnen huren in het kabeltelevisienet en binnen deze capaciteit 

naar believen kunnen opereren behoudens hun verantwoordelijkheid jegens 

de (tele-)informatiedienstenraad. 

De exploitant van capaciteit zou eventueel een bemiddelende of wervende 

rol kunnen spelen, zoa l s het Staatsbedrijf der PTT dat nu al doe t. 
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Een ander interessant voordeel van de voorgestelde snede betreft een or

ganisatorische mogelijkheid om de zgn. "dubbele betaling" van auteurs

rechten voor binnenlandse omroepprogramma's te vermijden (zie 

par.5.2.b.). 

De wenselijkheid of noodzaak voor de overheid om in voorkomende gevallen 

regelend te doen optreden of toezicht te laten uitoefenen, hangt sterk 

af van het verkeerspatroon, de bedoeling en de gekozen vorm van bekos

tiging (collectief of individueel). 

(a) Allocutie 

Hoe ook de taakverdeling binnen de dienstenexploitatie wordt gere

geld, er zal in ieder geval een basispakket samengesteld moeten wor

den, bestaande uit nationale/lokale/regionale omroepen en eventueel 

bepaalde bui tenlandse omroepen en vormen van 'narrow-casting' . Di t 

basispakket zal ter goedkeuring voorgedragen moeten warden aan de 

Raad voor de tele-informatiediensten. 

Naast dit aldus vastgestelde basispakket dient ook individuele aan

sluiting op andere allocutieve bronnen via de kabel in beginsel mo

gelijk zijn, net zeals dat al lang in de ether mogelijk is . Het Ka

binet-Lubbers stelt in de Medianota dat abonneetelevisie moet worden 

opgevat als een individuele zaak: " ... dat wil zeggen een individu

eel afneembaar en af te rekenen programma-aanbod verzorgen". Hiermee 

wordt terecht individuele bestedingsdwang vermeden. 

(b) Consulta tie 

Naast het basispakket en andere allocutieve tele-informatiediensten 

blijft er veelal ruimte over in de kabelnetten . Deze ruimte zou voor 

een deel kunnen warden benut voor het ter beschikking stellen van 

individueel opvraagbare consultatiediensten. 

Ook in de Medianota van het Kabinet-Lubbers wordt deze mogelijkheid 

besproken onder de noemer van "kabeltekst en kabelkrant". Onzes in

ziens wordt tezijnertijd zelfs een tele-consultatiedienst met video

theekomvang mogelijk. Omdat de gemeenschapsfunctie (tot uiting ko

mend in de gelijktijdigheidsbeleving door een auditorium) hierbij 

ontbreekt en er ook in beginsel geen sprake is van een algemeen ver

delings - of selectievraagstuk, lijkt hier geen regulerende of toe

zichthoudende taak voor de overheid te zijn weggelegd. Het markt-
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mechanisme zal hier regelend optreden, iceker indien mededinging van 

publiek gefinancierde omroepen of overheidsinstanties op het con

sultatieve segment van "de kabel" vermeden wordt. Desgewenst kan de 

Raad voor de tele- informa tie di ens ten bij zondere informa tiediens ten 

voor (tijdelijke) stimulering aanwijzen. 

(c) Registratie 

Wanneer de wetgeving op de bescherming van de persoonlijk levens

sfeer (par. 4.3.5.) eventuele bijzondere toepassingen op de "kabel" 

mede omvat, kunnen diensten onder dit patroon door een exploitant op 

"de kabel" worden toegelaten, zonder dat er dan speciale behoefte is 

aan regulering of specifiek toezicht van de registratiediensten. 

(d) Conversatie 

De plaatselijke exploitant van kabelcapaciteit zou in overleg of sa

men met de landelijke monopoliehouder op het gebied van de conver

satiediensten, de PTT, bijzondere vormen van conversatie (met veel

eisende presentatievormen, snelle datacommunicatie etc . ) kunnen toe

laten op het kabelnet. Op den duur zou een netwerkintegratie bevor

derd kunnen worden door passende technische eisen terzake aan de ka

belnetten te stellen_ Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Verenigd Ko

ninkrijk (zie 5.3.), waar bepaalde conversatiediensten via de plaat

selijke kabelnetten door British Telecom (met uitsluiting van ande

ren) geexploiteerd mogen worden. 

4.4.3. Het Tele-informatie instituut 

Het verbeteren van de structuur rond de organisatie en exploitatie van 

(tele-)informatievoorzieningen en -diensten zal de ruimte scheppen waar

binnen nieuwe voorzieningen zullen worden gerealiseerd en waardoor de 

ontwikkeling van nieuwe tele-informatiediensten bevorderd zal worden. 

Toch is dit uit de weg ruimen van beleidsmatige belemmeringen op zich

zelf niet voldoende om de kansen voor de nieuwe tele-informatiediensten 

en voorzieningen te optimaliseren_ Er zal behoefte zijn aan ondersteu

ning door gespecialiseerde instituten of diensten. 

In 4. 3 . 4. -I we rd aangegeven dat economische belangen van verschillende, 

bij de ontwikkeling van (tele-)informatievoorzieningen of -diensten be-
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trokken re ch tspersonen on de r ling in een zekere spanning kunnen s taan. 

Een gevolg van het uiteenlopen van die belangen kan zijn dat de schaarse 

deskundigheid die op het gebied van informa tietechniek (optima le gege

vensverwerking en -transport) en van informatica (het doelmatig struc

tureren en afbakenen van door gebruikers gewenste informatie) voor han

den is ·, versnipperd wordt. Wanneer men hierbij bedenkt dat Nederland als 

klein land nauwelijks voldoende economische draagkracht heeft om speur

en ontwikkelingswerk gericht op technische voorzieningen en informatie

systemen mogelijk te maken, dan zal de noodzaak van onderlinge afstem

ming van belangen en zekere coordinatie van speur- en ontwikkelingsacti

viteiten duidelijk zijn. De overheid kan in dit moeizame proces een 

voorwaardenscheppende functie vervullen op de volgende gebieden : 

a) In tegenstelling tot de meeste andere landen is Nederland reeds dicht 

bekabeld. Dit biedt Nederland een zekere voorsprong. Maar de uitslui

tend voor distributie van allocutieve tele-informatiediensten ontwor

pen kabeltelevisienetwerken zijn momenteel niet geschikt voor vol

doende segmentering. Dit gebrek vormt een ernstige technische belem

mering voor de ontwikkeling van tele-informatiediensten die andere 

informatieverkeerspatronen inhouden. Hierdoor worden de vele belan

genconflicten rond dit mediwn, zowel op overheidsniveau als tussen 

consumenten en exploi tanten, veroorzaakt. Op korte termijn kunnen 

sobere presentatievormen als videotex meer individuele mogelijkheden 

bieden. Een antler probleem dat door de mogelijk spoedige komst van 

individuele abonnee-televisie zeer dringend om een oplossing vraagt, 

is de keuze voor technische voorzieningen om individuele bestelling 

van en kostentoerekening voor gewenste teleconsultatie- of tele-allo

cutiediensten mogelijk te maken. Speur- en ontwikkelingswerk op deze 

gebieden ingezet, kan resultaten opleveren die naast betekenis voor 

het oplossen van nationale problemen ook een versterking van de in

terna tionale posi tie kunnen inhouden, doorda t Neder landse bedr ijven 

tijdig know-how opbouwen op een voorhoede-gebied. 

b) Ook op het terrein van de omroeptechniek is behoefte aan gecoordi

neerd technisch speur- en ontwikkelingswerk: 

- de beschikbare mankracht is ontoereikend om bij de omroep zelfstan

dig speur- en ontwikkelingswerk van enige omvang te ondernemen; 
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- de aanwezige omroeptechnische/operationele expertise van de NOS 

wordt vrijwel uitsluitend aangewend voor de ondersteuning van de 

eigen activiteiten ten behoeve van eigen productiemiddelen voor 

programmaverzorging; 

- in internationaal verband wordt de ontwikkeling van de omroeptech

niek met name gedragen door landen als Japan, Groot Brittannie, de 

Bondsrepubliek Duitsland, Zweden, Frankrijk en de V.S . ; 

- om de onvoordelige positie van een klein land enigszins te compen

seren kan men niet, zonder extra inspanning, zoals de grotere lan

den vanuit een eigen achterland van kennis en speur- en ontwikke

lingsactiviteiten, een zelfstandige bijdrage leveren aan het inter

nationaal overleg; bij nalatigheid komt de positie van de nationale 

industrie in het gedrang , omdat men dan de "good-will" in het over

leg moet ontberen; door de teleurstellende presentatie in interna

tionaal verband, neemt het aantal contacten af , waardoor een isole

ment dreigt, dat op zijn beurt een tekort aan informatie voor de 

eigen industrie kan veroorzaken. 

Als voorbeelden van gemeenschappe l ijke activiteiten op het terrein 

van de omroeptechniek kunnen warden genoemd: 

- de toepassing van digitale beeld- en ge luidtechniek op het gebied 

van productie, transmissie en ontvangst ; 

- toepas s ing van de compact-disc in relatie tot analoge en digi t ale 

studiostandaards; 

het experimenteren in de transmissieweg met digitale multiplex ge

luidskanalen via de satelliet; 

- onderzoek naar eigenschappen van aardse verbindings- en zendmi dde

l en voor nieuwe s tandaards in radio en t e levis i e ; 

- introductie van de C-MAC standaard op studio-productieniveau ; 

- de compatibiliteit van digitale en ana loge techniek in de over-

gangsperiode , mede ter bescherming van gebruikersbelangen; 

- toepas sing van enkel- en meervoudige beeldgeheugens in de ontvan-

gertechniek ter verbe tering van beeld- en ge luidweergave ; 

Een hiermee verwante aanbeveling , volgend uit de studies van de zoge

naamde Nieuwe Diens ten Gebruike rs Advie s groep (NDGAG) , i s : een alge

meen onderzoek richten op digitale transmissie over be s taande televi

siekanalen (ether inc lus ief satelliet , kabel inclus ief glasvezel). 

Behalve de kwalite itsverbe teringen voor allocutieve toepassingen die 
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boven werden aangegeven, wordt met digitale transmissie ook een heel 

scala van nieuwe diensten mogelijk i n alle vier verkeerspatronen: da

tatransmissie voor bepaalde soorten van softwaredistributie voor 

'personal computers', grafische en audio-grafische consultatie (tele

krant, diensten voor gehandicapten, etc.) en registratie (o.a. voor 

educatieve doeleinden). 

c) De doelstellingen, gebruikerskring of capaciteit van de laboratoria 

van de grote industrie, de PTT, de Technische Hogescholen en andere 

wetenschappelijke instellingen werkzaam in de informatietechniek of 

de informatica, laten thans veel lacunes zien op tele-informatiege

bied. TNO is op dit gebied nauwelijks werkzaam buiten de defensie

sector. De drie Technische Hogescholen en het Dr . Neherlaboratorium 

van de PTT hebben weliswaar kennistransferpunten voor het bedrijfs

leven opgericht. Deze instellingen zijn echter zwaar belas t door de 

hun opgelegde primaire onderwijskundige, wetenschappelijke of opera

tionele taakstellingen, waarbij de algemene overheidsbezuinigingen 

(waaronder salarismaatregelen en personeelinkrimpingen) een extra 

probleem opwerpen. De kennistransferpunten zijn door voornoemde om

standigheden dan ook niet in staat omvangrijke s t eun aan het be

drijfsleven op dit snel groeiende gebied te verlenen. De huidige mo

gelijkheden zijn dus te beperkt voor nieuwe (en voor al kle i nere ) be

drijven om zich te laten adviseren of om te beschikken over de vaak 

kostbare meet- of computerapparatuur voor proefnemingen . 

d) Ook de overheid zelf zal gebaat zijn met een ruimere mogelijkheid om 

zich te laten adviseren . Zoa l s door de WRR opgemer kt , l aat de advi

sering aan de overheid inzake het inspelen op nieuwe technologische 

kansen sterk te wensen over . Geen departement i s hiertoe voldoende 

uitgerust, hetgeen ook de verschillen van inzicht tussen departemen

ten heeft ve r groot . Een eventueel in te stellen Tele-inf ormatie raad 

zou eveneens behoef t e hebben aan een gelegenheid adv iezen i n t e win

nen en technische keuringen te laten uitvoeren (par . 4.4 . l .A) . 

e) De opzet en organisatie van een dergelijke raad , waar gezamenli jk 

door de betrokken belangen onderzoek za l kunnen wor den gecoordineerd 

of zelfs ondernomen, is in verschillende vormen denkbaar. Men kan 
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denken aan een (semi-)overheidsinstituut , met gradatie van directe 

overheidsbetrokkenheid, of zelfstandige technische adviesbureaus, die 

in opdracht van de samenwerkende belangen opdrachten uitvoeren. 

f) In overeenstemming met een memo van NOS-zijde spreken ook de auteurs 

de voorkeur uit voor een Tele-informatie-instituut binnen de gegeven 

Nederlandse situatie. Op enkele punten wijkt hun visie echter af van 

de in het genoemde memo voorgedragen gedachten ; daarom wordt hier de 

eigen gedachtengang weergegeven. 

Het Tele-informatie instituut dient gericht te zijn op voor het Ne

derlands bedrijfsleven nuttige technische en operationele ontwikke

lingen; deze kunnen liggen op het terrein van de apparatuur en/of de 

programmatuur. Gewaakt moet vooral worden voor het creeren van een 

zuiver wetenschappelijk centrum, een uitsluitend op overheidsadvise

ring en -financiering stoelende bureaucratie , of een puur uit regio

naal-politieke overwegingen gewenste plaatsing buiten de omgeving van 

veel ondernemingen. Tele-informatiedienstverlening is veelal geba 

seerd op samenwerking ( tussen verschillende appara ten, ui teenlopende 

deskundigheden , vele organisaties, en de aanbieders en gebrui kers van 

informatie). Veel automatise rings- en (tele-)informatietaken zijn 

juist gekenmerkt door de noodzaak tot duide lijke structurering van 

problemen die niet steeds vanuit een bepaalde (academische) opleiding 

of praktijkervaring opgelost kunneh worden. 

Overweging verdient derhalve: 

1) Sterke medefinanciering of -bekostiging van <lit instituut vanuit het 

bedrijfsleven, de ontwikkelingsmaatschappijen en andere risicodra

gende bronnen . Dit is onder andere mogelijk door hantering van rea

listische adviestarieven, die dan ook nie t tot concurrentieve rva lsing 

zullen leiden . Eventuele subsidiering van overheidswege client voor

namelijk aan de aanvragende onderneming of instelling, niet aan het 

inst.ituut, te worden verstrekt. 

2) Het aantrekken van gekwa.lificeerd personeel op basis van tij delij ke 

(verlengbare) contracten, op voor deze nog zee r krappe arbeidsmarkt 

passende voorwaarden . Het rangenstelsel van (semi-) overheidsdienaren 

ware te vermijden; inschakelen van personen vanuit departementen en 
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zou wel moeten worden gestimuleerd, 

organisaties (ESA, EEG, Wereldbank , 

3) Benoeming van de leiding op persoonlijke basis en niet als represen

tanten van enig belang of groepering in de samenleving . De leiding 

vervult geen nevenfuncties bij de overheid of in het bedrijfsleven, 

waardoor de advisering immers als gebonden of onzuiver zou kunnen 

worden gezien. 

4.5. Samenvatting 

De overheidsvisie zal zich moeten manifesteren in het ontwerp van een re

gelgeving. 

Een overzichtelijke regelgeving kan zoals getoond in par. 4.1 . worden ver

kregen door een regelgeving per informatieverkeerspatroon na te streven. 

De diverse diensten, die mogelijk zijn, maken alle gebruik van een of meer 

verkeerspatronen en zijn daarmee automatisch gekoppeld aan de patroonre

gels. Wat daarbij van groot belang lijkt , is dat de verkeerspatronen di

rect voortkomen uit de afweging van individueel versus collectief belang. 

Voorts wordt betoogd dat het aanbeveling verdient gescheiden verantwoorde

lijkheidslijnen aan te brengen voor enerzijds de tele-informatievoorzie

ningen en anderzijds de tele-informatiediensten. 

Deze gedachte leidt tot een tweetal coordinerende en toezichthoudende or

ganen, een tele-informatieraad (commissariaat, college , lichaam) en een 

( tele-) informatiedienstenraad. Doorgetrokken naar het niveau van de be

drijfsvoering leidt het tot een duidelijke scheiding tussen enerzijds de 

verantwoordelijkheid van de netwerkbeheersfunctie en die van de functie 

van leverancier van eind- en randapparatuur, en anderzijds de verantwoor

deJ.ijkheid van de dienstenexploitatiefuncties. Maar ook bij de diensten

exploitatie kan een verdere onderverdeling in exploitatie van capaciteit 

van de technische voorzieningen en exploitatie van de informatie(bestan

den) van voordeel zijn. 

Tenslotte wordt uiteengezet waarom er behoefte bestaat aan een Tele-infor

matie instituut als onafhankelijk multi-disciplinair centrum voor tele-in

f ormatievraagstukken. 
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5. OVERZICHT VAN BUITENLANDSE ONTWIKKELINGEN OP TELE-INFORMATIEGEBIED 

5.1. De rol van het buitenland 

Ontwikkelingen en ervaringen uit het buitenland zijn van belang voor de 

Nederlandse besluitvorming inzake tele-informatiediensten. Technische, 

juridische en beleidsmatige afstemmingen zullen onontbeerlijk blijken in 

elke open informatiemaatschappij. Niettemin besteedden de adviezen aan 

de regering van de WRR 6 l en de Commissie Swarttouw27 l, beide daterend 

uit 1982, weinig aandacht aan specifieke ontwikkelingen in het buiten

land. Ook de medianota van het Kabinet Lubbers doet dit niet. De teneur 

van beide adviezen is dat het universele karakter van de nieuwe technolo

gische ontwikkelingen (met name van micro-elektronica en geheugens, glas

vezeltransmissie en satellietcommunicatie) zo bepalend zal zijn dat het 

nationale beleid zich voornamelijk dient te richten op het wegnemen van 

knelpunten in de regelgeving (deregulering). Hierdoor zou van de nieuwe 

technologisch geschapen mogelijkheden voor betere informatiediensten en 

meer werkgelegenheid, bedrijvigheid en export optimaal kunnen worden ge

profiteerd. 

Sinds het verschijnen van beide adviezen is echter gebleken, dat de speci

fiek nationale beleidvorming in een aantal landen ineens sneller is gelo

pen dan de technologische ontwikkeling. Telkens blijkt hierbij sprake te 

zijn van verschillende prioriteiten en accenten in de overwegingen. In het 

bijzondec wordt zeer uiteenlopend gedacht over de oplossing van de in 

par. 3.4 opgesomde beleidsvraagstukken. 

Een volledig overzicht over de nationale antwoorden op deze en andere be

leidsvraagstukken kan niet worden gegeven, omdat de ontwikkelingen nog 

steeds gaande zijn. Tech verdienen zij doorlopend aandacht in de beleid

vorming in Nederland, niet alleen wegens de noodzaak tot overeenstemming 

met het buitenland op bepaalde gebiede n als technische normen e n wette

lijke regelingen van o.a. auteursrechten en bescherming van gegevens, maar 

ook omdat ze zicht kunnen geven op economische voorwaarden, geschapen voor 

nieuwe tele-informatiediensten. Tevens wordt duidelijk, dat de technische 

voorsprong van Nederland op een aantal gebieden zeals consumentenelektro

nica en kabeltelevisienetten, geenszins heeft geleid tot eenzelfde voort

varendheid of duidelijkheid in de besluitvorming of e e nzelfde di e nstver

lening als in sommige andere landen. 

5.2. Frankrijk 

Na de machtswisseling tusse n Valerie Giscard d'Estaing en Franyois 

Mitterand is het Franse tele-informatiebeleid g ewijzigd. De regeringen van 

eerstgenoemde legden meer nadruk op 'telematique' voor de privegebruiker 
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onder regie van de PTT en op het afzonderlijke staatsmonopolie voor de om

roep (TDF). TDF was hierbij ook verantwoordelijk voor alle kabeltelevisie

netwerken; deze werden derhalve als puur allocutieve openbare voorzieningen 

beschouwd, alleen ten behoeve van doorgifte van nationale en plaatselijk 

ontvangbare buitenlandse etherprogramma's. 

Het meer op decentralisatie en lokale ontplooiing gerichte beleid van 

Mitterand verzachtte het tele-allocutieve monopolie van TDF, door in een op 

29 juli 1982 aangenomen wet vast te leggen: 

(a) dat de Direction Generale des Telecommunications (DGT) van de PTT 

voortaan eigenaar-exploitant van alle plaatselijke kabeltelevisienet

ten wordt, alhoewel de lokale gemeenschappen warden geacht 30% van de 

bouwsom te financieren door leningen aan de PTT te verstrekken . (Deze 

infrastructurele leningen kunnen op hun beurt warden opgenomen bij de 

openbare ontwikkelingsmaatschappij, La Caisse des Depots et 

Consignations); 

(b) dat de verantwoordelijkheid voor de doorgifte van een nationaal allo

cutief basispakket van programma's in elk plaatselijk kabeltelevisie

net (en voor het bijbehorende kopstation voor de ce.ntrale antenne-in

richting) bij TDF zal liggen. Door deze rechtsfiguur worden afzonder

lijke auteursrechten voor de doorgifte van de binnenlandse omroep (al 

dan niet ontvangen via satelliet) op de kabel wellicht vermeden; 

(c) dat de exploitatie van de overige allocutieve kabelkanalen (minstens 

10, later 25 of 55) vrijgegeven wordt voor het bedrijfsleven; vergun

ningen hiervoor zullen warden verstrekt door een "Hoge Autoriteit voor 

Audiovisuele Communicatie". De kostentoerekening dient voor deze allo

cutieve programma's buiten het basispakket voornamelijk individueel te 

zijn (hetzij individuele abonnementen voor bepaalde duur, hetzij 'pay 

per view'); 

(d) dat niet-allocutieve diensten zoals consultatie (waaronder videotex), 

registratie (waaronder bewaking) en conversatie (waaronder (beeld-)te

lefonie), waar technisch mogelijk, warden toegestaan zonder vooraf

gaand verlof van de Hoge Autoriteit. 

Bij kabinetsbesluit van 3 november 1982 werd verder besloten om in versneld 

tempo lokale stervormige glasvezelkabelnetten aan te leggen, in de eerste 

drie jaar tot 1,4 miljoen abonnees en vervolgens uitbreiding met 1 miljoen 

abonnees per jaar . Door de centrale technische rol van DGT(a) zal tussen

tijdse duplicering van de lokale infrastructuur warden vermeden; de 
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rol van de PTT in het aanbieden en exploiteren van de toekomstige "inter

actieve diensten" (d) staat echter nag niet vast. Verwacht wordt dat de 

exploitatie (zeals oak de investeringen) hoofdzakelijk door de PTT zal 

warden verricht. Vanaf het eind van de tachtiger jaren zullen deze glas

vezelnetten gedigitaliseerd en onderling gekoppeld warden, zodat het 

:Lnternationale ISDN {par. 2.2.2) en het lokale audiovisuele kabelnetwerk 

tot een netstructuur zullen samengroeien. De hiervoor noodzakelijke ont

wikkelingsinspanni ngen zullen voor 2/3 (1,6 miljard francs) moeten warden 

bekostigd door het Franse bedrijfsleven, voor de rest door de PTT. Tevens 

warden diverse experimenten uitgevoerd. 

De relatief lage bevolkingsdichtheid in Frankrijk leidde reeds in de 

zeventiger jaren tot uitgewerkte plannen voor informatieverzorging via 

satelliet. Een nationale telecommunicatiesatelliet (Telecom-1) zal binnen

kort digitale verbindingen voor bedrijfscommunicatie en defensiedoeleinden 

mogelijk maken, oak met de overzeese gebiedsdelen van de republiek. Een 

samen met de Bondsrepubliek ontwikkelde omroepsatelliet voor directe ont

vangst * (TDF-1) zal in 1985 gereed komen, maar lijkt wegens de recente 

bekabelingsplannen en de hoge operationele kosten thans minder nationale 

prioriteit te krijgen. De socialistische Franse regering heeft zelfs ge

durende 1983 getracht de commerciele RTL (Radio-Televisie-Luxemburg) tot 

uitzendingen via TDF-1 te bewegen. 

Samenvattend kan warden gesteld dat het huidige Franse tele-informatie be

leid een scherp onderscheid hanteert tussen het beheren van technische 

communicatie-inrichtingen ('le conduit') en het aanbieden van inEormatie 

('le contenu'). De verantwoordelijkheid voor het eerste is ender Mitterand 

ge1ntegreerd en geheel bij de PTT ondergebracht; daarentegen heeft hij het 

centralistische omroepbestel van de jaren zeventig (en de hierin passende 

rol van nationale directe omroepsatellieten) afgezwakt. 

5.3. Groot-Brittannie 

l)e Britse benadering vertoont zowel belangrijke overeenkomsten als ver:

schillen met die in Frankrijk. De huidige lokale kabeltelevisienetten zijn 

eveneens zwak ontwikkeld; het industriepolitieke belang van nieuwe twee

richtingsnetwerken en -diensten is ook daar de belangrijkste stuwende 

kracht. In het V.K. werden de monopolies van de omroep (van BBC) en de 

telecommunicatie (van British Telecom) echter al eerder afgezwakt. De 

regering Thatcher streeft naar vrije mededinging bij de kabelsystemen door 

een volledig particuliere financiering en een flexibele regulering, die 

zich aan de technologische vooruitgang kan aanpassen. Zekere waarborgen 

* oak "directe omroepsatelliet" genoemd 
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tegen uitholling van bestaande 

zoals de B.BC en de gewone 

publieke diensten met verzorgingsplicht 

telefoondienst, en tegen technische 

versnippering door de marktgerichte ontwikkelingen, worden nagestreefd. 

De beleidsvorming in Groot-Brittannie is even snel tot stand gekomen als 

in Frankrijk. Premier Thatcher stelde een Informatietechnologisch Advies 

Panel (ITAP) samen in juli 1981; dit wees in maart 1982 op de veel ruimere 

betekenis van lokale kabelnetten en de toekomstige satellieten dan een 

puur allocutieve functie. De regering reageerde onmiddellijk door enquetes 

uit te laten voeren door twee commissies onder voorzitterschap van resp. 

Lord Hunt (inzake kabelbeleid) en Sir Antony Part (inzake technische norm

stelling voor omroepsatellieten). De vraagstukken over de technische norm

stelling voor de kabelnetwerken werden verwezen naar een werkgroep onder 

voorzitterschap van dr. E.N. Eden. De beide commissies brachten eindrap

portages28) ,29) uit in het najaar 1982; de technische werkgroep moest 

haar conceptstandaarden klaar hebben in het voorjaar 1983 teneinde een 

publieke enquete gedurende 1983 hierover te bewerkstelligen. Het belang 

dat in Groot-Brittannie gehecht wordt aan de onderhavige problematiek, 

wordt nog eens onderstreept door het feit dat daar de functie bestaat van 

een 'Minister of state of Industry and Information Technology of the 

United Kingdom', momenteel vervuld door Kenneth Baker, MP. 

De regering Thatcher publiceerde vervolgens in april 1983 een 'white 

paper• 8 l over kabelnetten dat in kort bestek de volgende punten bevat: 

(a) De regering zal bij wet een nationale kabelautoriteit instellen; deze 

moet machtigingen (voor 12 jaar) verlenen aan lokale exploitanten 

('cable operators') en toezicht uitoefenen op de door hen aangeboden 

allocutieve en consultatieve diensten, o.a. inzake 'taste en decency'. 

(b) Er is geen verplichte scheiding tussen technisch beheer (door de 

'cable provider') en dienstenexploitatie 

de technisch beheerder ('cable provider') 

(door de 'cable operator'); 

moet echter een afzonder-

lijke vergunning hebben van het Ministerie van Industriele Zaken, 

hierin geadviseerd door een nieuw 'Office of Telecommunications' 

(OFTEL). Deze vergunning loopt 12 jaar bij aftaknetwerken en 20 jaar 

bij volledig geschakelde sternetten (die zich beter lenen voor uitein

delijke integratie met het ISON - par. 2.2.2). 

(c) "De kabel" moet volledig kostendekkend zijn door abonnementen, vast

recht, reclame en 'sponsorship'; met heffingen hierop wordt de kabel

autoriteit betaald. 

(d) Glasvezel en coaxiale kabels zijn beide toegestaan, evenals aftak- en 

sternetwerken. Echter, alle ondergrondse werkzaamheden, zoals kabel

gotert, moeten in de uiteindelijk na te streven sterconfiguratie worden 

uitgevoerd. 
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(e) Zekere technische normen zullen worden geeist voor alle nieuwe net

ten, met name om vanaf het begin tweerichtingsverkeer te verzekeren. 

De eisen betreffen: 

- bij voorkeur 30 TV-kanalen (i nclusiel' teletext data); een aantal 

hiervan moet aan de hogere eisen met betrekking tot de presentatie

vorm van de nieuwe Britse satelliP.t UNISAT kunnen voldoen (j ) ; 

- audio kanalen; 

- minstens 1 retour videokanaal, o.a. geschikt voor beeldtelefonie; 

- kanalen voor tweerichtings dataverkeer, waarvan enkele met de ISON 

snelheid BO kbit/s. 

(f) Exploitanten zijn vrij om alle diensten met het registratie- en con

versatiepatroon aan te bieden, met uitzondering van gewone telefonie, 

die alleen door de telecommunicatiemaatschappijen British Telecom (BT) 

en Mercury mag worden aangeboden (al dan niet over het kabelnet). 

(g) BT en Mercury hebben alleenrecht op koppelnetten tussen de lokale 

kabelnetten. 

(h) Er dient strikte scheiding te zijn tussen enerzijds de omroeporgani

saties BBC (publiek gefinancierd) en IBA (door reclame bekostigd) en 

anderzijds de plaatselijke kabelexploitanten; andere monopolievormin

gen, alsmede invloed van religieuze of politieke groepen, dienen ver

meden te worden door de kabelautoriteit. 

(i) Alle nieuwe kabelnetten zullen worden verplicht om de programma's van 

de nationale en regionale omroep door te geven; bestaande netten mogen 

hun (beperkte) capaciteit voor nieuwe die_nsten benutten gedurende vijf 

jaar, mits de exploitant antennes voor de nationale en regionale om

roep verstrekt aan zijn abonnees! 

(j) Omdat bekabeling niet (snel) tot stand zal komen in commercieel min

der aantrekkelijke regio's, zal UNISAT (zie: e) TV-omroepprogramma's 

van de BBC voor directe ontvangst verspreiden vanaf 1906. Een program

ma zal worden bekostigd uit kijkgeld, een ander als individuele abon

nee-TV door middel van verstrekking van ontsleutelingapparaten 

('descramblers') tegen betaling. Voor beide diensten zal de nieuwe 

C-MAC standaard (par. 2.3.4) worden toegepast; deze lee nt zich tevens 

goed voor tekst en Hi-Fi stereo als presentatievorm. 

(k) De auteurswet zal herzien worden. In grote lijnen zullen de interna

tionale verdragen worden gevolgd; voor kabeldoorgifte van de binnen

landse omroep zal - evenmin als nu - geen toestemming nodig z1Jn van 

de rechthebbenden binnen het gebruikelijke verzorgingsgebied. De rege

ring overweegt nog haar positie ten aanzien van ontvangst van telecom

municatiesignalen buiten de omroepbanden (bijv. van de ECS satelliet), 

mede in het licht van de Conventie van Brussel. 
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(1) 'Pay per view' zal worden toegestaan voor allocutieve en consulta

tieve kabeldiensten in de omvang dat de publieke omroep hierdoor geen 

schade lijdt. Deze beperking geldt dus niet voor de publieke omroepen 

zelf bij gebruik van omroepsatellieten voor abonneetelevisie ( j). 

In november 1983 machtigde de regering, bij wijze van proef, elf 'cable 

providers' (b) tot het aanleggen van regionale kabelnetwerken, waarvan 

acht in sternetten. Onder deze elf 'providers' zijn maatschappijeen met 

deelname uit de v.s., maar ook drie met een grote deelname van British 

Telecom (BT), die zodoende ook telefoondiensten zou kunnen aanbieden over 

het betreffende kabelnet (zie: f). 

Deze gunstige behandeling van BT zou verband kunnen houden met de planne n 

van het kabinet Thatcher tot privatisering van het staatsbedrijf. Dit ver

onderstelt kennelijk dat een dominerende (monopolo~de) marktpositie van BT 

voldoende zal zijn om de verzorgingsplicht die haar geheel private concur

rent Mercury niet heeft, te kunnen dragen. 

Naar verwachting zal de opbrengst op de beurs in oktober 1984 bij de ver

koop van 51% van de BT-aandelen de 4 miljard Engelse ponden kunnen be nade

ren. 

In tegenstelling tot Frankrijk is de Britse benadering dus marktgerich t; 

door hoofdzakelijk op risicodragende investeringen te rekenen, heeft de 

overheid geen behoefte om grootschalige sociale experimenten of technische 

plannen uit te voe ren. De publie ke di e nst e n worde n zuiver als basisdien

sten beschouwd; door het inschakelen van satellietomroep voor nieuwe BBC

progr amma' s en door van BT verzorgingsplicht voor telefonie te blijven 

e isen, worde n bepaalde diensten gewaarborgd daar waar h et door de regering 

Thatcher gewenste marktmechanisme zou kunnen falen. 

Ondanks deze v e rschillen in politieke invulling is de door de Franse en 

Britse overheden aangebrachte scheiding tussen enerzijds de concessies 

voor aanleg en behee r van technische inrichtingen , en anderzijds d e toe

lating om hiermee informatiediensten uit te voeren, consequent doorgevoerd 

in de regelgeving van beide landen. 

5.4. De Bondsrepubliek Duitsland 

Het Westduitse tele-informatiebeleid wordt gecompliceerd door het feit dat 

massacommunicatie (incl. etheromroep en kabeltelevisie) de verantwoorde

l i jkheid van d e deelstaatregeringen i s , terwijl teleco mmunicatie onder het 

centrale ministerie voor PTT-zaken valt. Hierdoor zijn de meest c o nsequen

te ontwikkelingen die van Videotex ('Bildschirmtext', BTX) doo r de 

Bundespost • De prognoses hiervoor luiden veel gunstiger dan in andere 
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Westeuropese landen, misschien doordat voor kabeltelevisie een nationaal 

beleid tot nog toe achterwege bleef. 

Er wordt veel gewicht gegeven aan diverse grootschalige experimenten voor 

ge1ntegreerde PTT-netwerken voor audio-visuele diensten, data- en tele

foonverkeer. Kenmerkend is wel een veel behoudender technische benadering 

dan in Frankrijk: de eerste 15 jaar wordt van coaxiale kabels gebruik ge

maakt (naast glasvezels), ook in nieuwe netten. In Duitsland wordt met 

klem gesteld, dat het juist voor het ontwikkelen van nieuwe informatie

diensten in het geheel niet essentieel is, welke (breedbandige) netten 

toegepast warden. West-Duitsland is inderdaad ook internationaal aan de 

leiding wat betreft de invoering van nieuwe diensten als teletex voor kan

toorautomatisering. 

Het industriepolitieke belang bij nieuwe glasvezeltechnieken wordt afzon

derlijk gediend in de grootschalige experimenten BIGFON (Breitbandiges 

Integriertes Glasfaser-Fernmelde-Ortsnetz) en BIGFERN (Breitbandiges 

Integriertes Glasfaser-Fernmelde-Fernnetz). Ook de directe omroepsatelliet 

'l'V-SAT, te lanceren in 1985 na gezamenlijke ontwikkeling met de Franse 

industrie (zie par. 4.2), dient vooral een industriepolitiek belang; er 

zijn vooralsnog geen plannen voor duurzame televisiediensten via directe 

satellietomroep. Daarentegen zijn er plannen voor hoge-kwaliteit digitale 

audio-uitzendingen van een dertigtal muziekprogramma's (Horfunk) langs 

deze weg. Opvallend is hierbij, dat een eigen technische standaard is ge

kozen welke niet compatibel is met de EBU-satellietstandaard15 l, alhoe

wel deze ook voor zulke audioprogramma's geschikt was geweest. 

Samenwerking met Frankrijk vindt niet uitsluitend plaats op satellietge

bied. De Duitse en Franse PTT's hebben onlangs ook overeenstemming bereikt 

over een gezamenlijk mobiel telefoniesysteem. De ervaring uit de Noordse 

landen leert, dat internationale netwerkintegratie op dit nieuwe gebied 

zeer lonend is (par. 3.3.4). 

5.5. De Noordse Landen 

De Noordse landen zijn de drie Scandinavische landen Zweden, Noorwegen en 

Denemarken, plus IJsland en Finland. Politieke samenwerking vindt plaats 

in de Noordse Raad en heeft geleid tot een gemeenschappelijke arbeidsmarkt 

en uniforme sociale voorzieningen; hierdoor is er veel uitwisseling van 

ingezetenen. Niettemin zijn de cultuurpolitieke verschillen tamelijk 

groat, ondanks de verwantschappen tussen vier van de vijf talen en in de 

religie. 
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Een en ander betekent, dat technisch gemotiveerde samenwerking in dit geo

grafisch zeer uitgestrekte gebied vlotter tot stand komt dan bijvoorbeeld 

programmatische samenwerking op het gebied van allocutiediensten: een 

Noordse directe omroepsatelliet is tot nog toe voornamelijk gesteund door 

de landen die hierin industriepolitieke of infrastructurele voordelen 

zien. Ook realiseerden de Noordse landen het eerste internationale netwerk 

voor openbare mobiele telefonie (NMT), met een vrije markt voor de mobiele 

eindapparaten en met automatische kostenafrekening in het thuisland van de 

abonnee, ongeacht waar deze zijn apparatuur heeft gebruikt. Dit systeem is 

een overweldigend succes geworden (par. 3. 3. 4). Tengevolge van de hoge 

welvaart maar ook door de grate afstanden is de "gewone" telefoondichtheid 

overigens hoger dan elders in Europa. 

5.5.1. Zweden 

De belangrijkste besluiten op het tele-informatiegebied van de zweedse 

regering liggen tot nog toe op het gebied van satelliettelevisie. 

Om industriepolitieke redenen en ter verzorging van meer allocutieve 

programma's in dit uitgestrekte land is Zweden voortrekker in het Noord

se satellietproject Tele-X. Voorts heeft de regering Palme in 1982 een 

mediacommissie ingesteld, die eenzelfde soort opdracht gekregen heeft 

als de WRR in 1979 en de Commissie Beukema in 1982 in Nederland. Zo is 

de commissie verzocht om na te gaan of het verwijderen van reclame uit 

buitenlandse omroepprograrruna's (alvorens tot doorgifte over te gaan) 

technisch en juridisch mogelijk is. De Zweedse mediacommissie moet begin 

1984 advies aan de regering uitbrengen. 

Het monopolie van de Zweedse PTT staat nauwelijks ter discussie, zelfs 

niet voor kabeltelevisie. 

5.5.2. Finland 

Wellicht heeft van alle Westeuropese staten Finland het meest liberale 

tele-informatiebeleid. De PTT is (net zeals overigens in Denemarken) 

alleen verantwoordelijk voor lange-afstand communicatie, terwijl de 

lokale netten door regionale telefoonmaatschappijen warden aangelegd en 

geexploiteerd. 

Ook voor lokale kabeltelevisie gelden weinig beperkende voorschriften 

van overheidswege. Hierdoor zijn de Finse steden interessante proeftui

nen voor vrije marketing van kabeltelevisie in een tamelijk welgestelde 
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Europese samenleving. Met name is het kabelnet in Helsinki interessant. 

Dit heeft thans 81.000 abonnees; de beide Finse kanalen en het Sowjet

Estlandse TV-kanaal worden doorgegeven. Tevens is beschikbaar 

'Satellite-TV' (via de ECS satelliet) uit Londen, alsmede een lokaal 

omroepkanaal dat met 43% de hoogste populariteitsscore heeft van allf' 

allocutieve kanalen in dit standaardpakket. Ook een kabelkrant behoor~ 

tot het standaardpakket, met pagina's zoals in Teletekst. De 

financiering is gebaseerd op lokale reclame en (te laag) contractueel 

vastrecht voor aansluiting van f 15,- per jaar. Door tegenvallende 

reclame inkomsten ging de exploitant onlangs failliet; nieuw kapitaal en 

een veel hoger vastrecht voor nieuwe aansluitingen in de buitenwijken, 

moeten tot herstel leiden. De belangrijkste bijdrage hiertoe is echter 

toevoeging van een afzonderlijk allocutief betalingskanaal met 

repeterende films. Circa 20 films per maand worden vertoond gedurende 

40 uur per week; de prijs hiervoor is ongeveer f 20,- per maand. 

17.000 leden (zo'n 22%) hebben zich ingeschreven voor deze 

abonnee-televisie. 

5.5.3. Noorwegen 

Nog meer dan in Zweden zijn de verzorgingsplichten voor openbare 

tele-informatiediensten in Noorwegen een technisch-economisch probleem 

voor de staatsomroep en de PTT. De hieruit voortvloeiende uitdagingen 

betekenen dat samenwerking met deze overheidsinstellingen door 

binnenlandse en buitenlandse leveranciers bijzonder gewild is. Noorwegen 

speelt (met Zweden) daardoor telkens een grote rol als technische 

trendsetter, onder andere in de mobiele telefonie (NMT), de zakelijke 

satellietcommunicatie (onder meer met boorplatforms in de Noordzee), en 

de automatische digitale telefooncentrales. Meer dan 25% van het 

PTT-budget voor speur- en ontwikkelingswerk wordt bewust besteed aan 

contracten met grote en kleine bedrijven, en universiteiten; hiermee 

wordt eenzelfde uitzaai-effect van kennis nagestreefd als in de 

Amerikaanse ruimtevaart- en defensiesectoren (par. 5.7). 

Samen met Finland heef t Noorwegen een minderheidsbelang in het 

satellietproject Tele-X. Ontwikkeling van de C-MAC standaard voor 

satellietomroep15l is sedert 1977 mede in Noorse laboratoria gebeurd. 

De liberaal-christelijke regering Willoch heet 

ingesteld die in juni 1984 over eventuele 

PTT-monopolie moet adviseren. 

onlangs een commissie 

beperkingen in het 
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5.5.4. Denemarken 

Bij parlementsbesluit werd in mei 1983 in principe beslot-en om alle cen

trale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen (die in Denemarken 

doorgaans kleinschaliger zijn dan in Nederland) met telefooncentrales te 

verbinden, door een koppelnetwerk voor digitaal tweerichtingsverkeer. 

Door de keuze van digitale technieken kan reeds nu begonnen worden met 

gebruik van glasvezels in het koppelnet; voor nieuwe lokale verbindingen 

zullen vooralsnog coaxiale kabels worden gekozen. Dit hybride breedban

dige net zal gezamenlijk worden aangelegd en beheerd door de P&T 

(Posterijen en Telegrafie, met een monopolie voor het lange-afstand 

telecommunicatieverkeer) en de regionale telefoonmaatschappijen. 

Deze plannen werden aangenomen ondanks verzet van de lokale kabelvereni

gingen, omdat voor de liberale regering en de grote socialistische oppo

sitiepartijen het belang van een algemene infrastructuur voor nieuwe 

diensten prevaleert boven de verworvenheden van het plaatselijk tech

nisch beheer. Ook industriepolitieke overwegingen speelden een belang

rijke rol bij de besluitvorming. 

Door qeze ontwikkeling wordt het niet alleen mogelijk om in de komende 

5 jaar een landelijk centraal-antennesysteem te realiseren (gelijk aan 

het door het Nederlandse parlement in 1975 afgewezen voorstel tot een 

allocutief CAS-netwerk van de CASEMA). Ook nieuwe verkeerspatronen en 

presentatievormen kunnen worden ingevoerd, o.a. op lokaties waar dit met 

een eigen aanpak niet mogelijk zou zijn. Vanwege deze bekabeling heeft 

de regering voor lopig afgezien van deelname aan het Noordse project 

Tele-X. 

Opvallend is verder de tegenstelling in technische benadering in verge

lijking met Frankrijk, Groot-Brittannie en West-Duitsland, die eerst de 

lokale netten (laten) aanleggen, en alleen technische standaards voor

schrijven ten behoeve van een uiteindelijke integratie met het telefoon

net of een andere landelijke koppeling. De opvatting in Denemarken is, 

dat juist de technologie voor de plaatselijke netten nog niet rijp is, 

maar dat nieuwe diensten ook in technisch zeer conventionele kabelnetten 

mogelijk zijn (getuige de V.S.). Daarentegen is de glasvezeltechnologie 

reeds nu geschikt voor geavanceerde landelijke koppelnetten, die ruimere 

verzorging en snellere marketing van nieuwe diensten mogelijk maken. 

Doordat de regionale telefoonmaatschappijen altijd naamloze vennoot

schappen zijn gebleven (die overigens soms industriele nevenactiviteiten 

in dochtermaatschappijen onderbrengen), speelt een privatiserings- en 

dereguleringsdiscussie rondom de Deense P&T nauwelijks. 
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5.6. Italie 

In Italie wordt het telefoonnet aangelegd (doch niet geexploiteerd) door 

de openbare houdstermaatschappij STET, een dochter van de zeer grote 

staatsmaatschappij IRI. Het socialistisch geleide kabinet Craxi heeft in 

het najaar van 1983 voorgesteld om een grotere afstand tot de overheidsbe

groting te bewerkstelligen voor !RI en STET; voor laatstgenoemde houdt dit 

in, dat preferente aandelen zullen worden verkocht aan particuliere kapi

taalverschaffers. 

5.7. De Verenigde Staten 

De overheid hecht traditioneel minder belang dan in Europese landen of 

Japan aan enige sturende rol in de massacommunicatie of aan een industrie

poli tieke rol in de consumentenelektronica. Daarentegen worden de profes

sionele sectoren (telecommunicatie, ruimtevaart en defensie) nauwlettend 

gevolgd op Federaal niveau, enerzijds om monopolievorming tegen te gaan, 

anderzijds om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren bij de industrie door 
het plaatsen van grote ontwikkelingscontracten of het autoriseren van con

currerende netten voor lange-afstand-verkeer ('interstate communica

tions'), al dan niet via satellieten. 

Het liberale informatiebeleid is in de laatste jaren niet fundamenteel ge

wi jzigd. Het langdurige proces tot ontmanteling van het feitelijke tele

communicatiemonopolie van AT&T heeft wel in 1982 zijn beslag gekregen, 

waardoor o.a. 22 regionale 'Bell' telefoonmaatschappijen gedwongen moeten 

worden verkocht. Hierdoor komen vele miljarden dollars vrij voor nieuwe 

activiteiten, bijvoorbeeld in de computersector (waartoe AT&T toegang 

kreeg in het proces) of in het buitenland, zoals in de 'joint venture' met 
Philips Telecommunicatie Industrie, die in juli 1983 tot stand is gekomen, 

De regionale telefoonmaatschappijen zijn echter nu in een moeilijke situa

tie terechtgekomen, doordat de interne kruissubsidiering binnen AT&T van

uit het zeer winstgevende lange-afstand-verkeer niet meer mogelijk is. In 

plaats daarvan komen door de Federal Communication Commission (FCC) opge

legde externe 'Access Charges' voor het doorverbinden van dit verkeer in 

de regionale netten, die op deze wijze externe kruissubsidies van alle 
'interstate communicators' zulle n ontvangen. Ee n en ander is zo ingewik

keld gebleken, dat de nieuwe tarieven niet volgens plan kunnen ingaan op 1 

januari 1984. Zoals vaak in de v.s. speelt de Federale rechter in deze de
reguleringsprocedures een centrale rol, wegens de vele strijdige belangen 

die niet door de overheid geprioriteerd worden. 
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De v.s. liggen internationaal voorop in marketing van commerciele diensten 

op de gebieden van tele-allocutie, tele-consultatie en tele-registratie 

via satelliet- en kabeltelevisienetwerken, c.q. via het openbare telefoon

net. Ongeveer 80% van alle raadplegingen op afstand (tele-consultatie) in 

de wereld betrof in 1981 gegevensbestanden in de v.s. 18l. Deze positie 

is gekoppeld aan de dominante rol van de v.s. op de markt van computers en 

computernetwerken. 

Op consumentengebied liggen de technische kwaliteit, de produktie en de 

export van audio- en videoapparatuur echter niet op dezelfde niveaus als 

in Japan en Europa, mede door de verouderde NTSC televisiestandaard, 

daterend van 1953. De opvatting in de v.s. inzake normalisering is veelal 

dat de markt "zelfregulerend" is; alleen grote exporteurs van 

professionele apparatuur, zoals IBM en ITT, denken daar genuanceerder 

over, gezien de internationale ontwikkeling van ISON en OSI (par. 2.2.3). 

5.8. Japan 

Over de Japanse successen in produktie en export van informatievoorzienin

gen, met name in de telecommunicatie en de consumentenelektronica, is veel 

geschreven. Wi j volstaan hier met er op te wi jzen, dat de overheid veel 

minder speur- en ontwikkelingswerk voor zlJn rekening neemt dan in de 

overige OECD-landen, namelijk 27% van het totaal. Dit is in de v.s. 49% en 

het V .K. 40% 18). Desondanks heeft bijvoorbeeld Nippon Electric Company 

(NEC) nu 1/3 van alle straalverbindingsleveranties in de wereld, en zelfs 

50% van alle leveranties van grondstations voor satellietcommunicatie. Op

vallend is hierbij dat slechts 4% van de onderzoekfondsen aan fundamenteel 

speurwerk wordt besteed, geheel anders dan in het Westen18). 

Algemeen wordt deze geslaagde ontwikkeling gezien als het gevolg van de 

hechte samenwerking van alle betrokken partijen in de beleidsvorming. 

Overheid, bedrijfsleven en werknemers werken samen in een "harmonie

model". Volgens zeer recente berichten in de pers wordt niettemin nu ge

dach t over een grotere afstand tussen de overheid en de Japanse PTT (NTT), 

die "geprivatiseerd" en, net als AT&T, ontmanteld zou worden. Dit mede om 

beter in te kunnen spelen op nieuwe diensten zonder publieke verzorgings

plicht. 
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5.9. Samenvatting 

Het is niet goed mogelijk om conclusies te trekken uit de zeer diverse 

buitenlandse ontwikkelingen, met een uitzondering: de moderne technologie 

bepaalt niet ondubbelzinnig de ontwikkelingen. Zoals ook blijkend uit bij

gaande Tabel z1)n er ruime marges voor en grote consequenties van de 

nationale beleidsvoering, ook op tele-informatiegebied 

Land BNP/inwoner inwoners/km 
2 

telefoon aan- TV-toestellen video- kabel-Tv•) jaarlij kse Euronet 'it..,. 

(EEG = 100) (1980) sluitingen recorders 

(1980) (per 100 inwoners, 1900) huishoudens (\) 

Nederland 115 344 49 29 10 

V . K. 90 229 48 32 19 

BRO 129 248 43 JI 13 

Frankrijk 117 99 42 37 6 

v.s. 110 24 79 5 7 6 

Japan 86 311 46 23 12 

Zweden 143 20 77 37 14 

Oenemarken 125 119 61 32 7 

I tali~ 67 189 32 22 I 

Bron EEG Eurostat (1971-1980) Inter 
Media, 
1903 j 

! 

j •) alleen centrale-antenne inrichtingen (CAin), d.w.z. met een zekere omvang . 
") zie pag. 2.3 

44 

14 
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34 
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Link 
Resources 
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ter i.ng per data_ bases hos t. 
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comput e r s 
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6. SAMENVATTEND OVERZICHT EN CONCLUSIES 

I De auteurs hebben van de Coordinerende Minister van Wetenschapsbeleid op

dracht gekregen om een bijqrage te leveren aan de bezinning op de kaders 

waarin nieuwe dienstentoepassingen op het gebied van de elektronische media 

moeten functioneren. 

Een dergelijke bezinning is noodzakelijk omdat: 

a. zich op de terreinen telecommunicatie en computertechniek bewegingen 

voordoen, die de ontwikkeling binnen beide vakgebieden wederzijds stimu

leren, en die een scala van nieuwe "tele-informatiediensten" mogelijk 

maken; 

b. de discussie rond deze nieuwe mogelijkheden gekenmerkt wordt door be

gripsverwarring, waardoor belangenafweging door de overheid bemoeilijkt 

wordt. 

(Zie pag. V.) 

II De term tele-informatiedienst is niet onbekend. Er wordt een combinatie 

mee bedoeld van telecommunicatie en elektronische toepassingen voor de be

werking van informatie. Een overeenkomstige term die hiervoor bijvoorbeeld 

in Frankrijk in gebruik is, is de samentrekking 'telematique'. 

(Zie par. 1.1.) 

III De bezinning op de nieuwe ontwikkelingen kan warden gestructureerd aan de 

hand van de volgende vragen, waarop in afzonderlijke hoofdstukken wordt in

gegaan: 

1. Wat zijn tele-informatiediensten? (Hoofdstuk 1) 

2. Welke nieuwe diensten zijn mogelijk? (Hoofdstuk 2) 

3. Welke van deze nieuwe diensten zijn maatschappelijk zinvol of bevorderen 

de economie? (Hoofdstuk 3) 

4. Welke j~ridische en organisatorische maatregelen kunnen warden overwogen 

om tot een voorspoedige en harmonische ontwikkeling te geraken op gebied 

van de nieuwe tele-informatiediensten? (Hoofdstuk 4) 

5. Wat zijn de meest typerende buitenlandse ontwikkelingen? (Hoofdstuk 5) 

(Zie pag. VI.) 

IV Het begrip tele-informatiedienst wordt in het rapport geleidelijk ingevuld 

aan de hand van twee bekende diensten, namelijk telefonie en omroep. Deze 

ingeburgerde diensten vertonen verschillen en overeenkomsten. Gelet op pre

sentatievorm en techniek van afstandoverbrugging bestaat er tussen beide 

diensten geen groot verschil. Een wezenlijk verschil treedt pas aan het 

licht bij een beschouwing van de "informatieverkeerspatronen". Omroep heef t 

immers een patroon waarbij vanuit een centrum informatie beschikbaar wordt 

gesteld aan een grote groep ontvangers; terwijl bij telefonie sprake is van 

uitwisseling van informatie over een besloten verbinding tussen twee 

partijen. 

(Zie par. 1.2.) 
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v Het begrip informatieverkeerspatroon wordt als kernbegrip door de schrij

vers gehanteerd. Bij het opsporen van mogelijke patronen is belangrijk van 

wie de informatie afkomstig is (een ind.ividu of een centrale instelling); 

en daarnaast waar het onderwerp, tijdschema, tempo en dergelijke van de 

informatie-overdracht bepaald wordt, aan de bron of bij de bestemming. De 

patronen verschaffen inzicht in de onderlinge verhoudingen en belangen van 

partijen betrokken bij tele-informatiediensten. 

(Zie par. 1.2 en 1.3.) 

VI Er kunnen vier verkeerspatronen worden onderscheiden: conversatie, allo

cutie, consultatie en registratie. 

De definitie van conversatie luidt: Het door (twee) individuele deelnemers 

uitwisselen van bij hen aanwezige informatie volgens een on

derling te regelen tijdschema (voorbeelden: telefonie, 

telex). 

De definitie van allocutie luidt: De gelijktijdige, op directe kennisne-

ming gerichte, overdracht aan een groep individuele deelne

mers van een in een centrum samengesteld informatiepakket, 

volgens een door het centrum bepaald tijdschema (voorbeelden: 

omroep, 'narrow casting', abonnee-TV). 

De definitie van consultatie luidt: Het selectief opvragen, door individu

ele deelnemers, van in een centrum aanwezige informatie op 

door elke deelnemer afzonderlijk te bepalen tijden (voorbeel

den: Viditel en Teletekst). 

De definitie van regjstratie luidt: De inzameling door een centrum van bij 

individuele deelnemers (bronnen) beschikbare informatie ge

durende door het centrum per onderwerp vast te stellen tijden 

(voorbeelden: elektronische opiniepeiling, centrale personen

admi nistratie, tele-shopping). 

(Zie par. 1.4.) 

VII Andere aspecten, bij alle tele-informatiediensten van belang, zijn: pre

sentatievorm en bedoeling. De presentatievorm heeft vooral consequenties 

voor de kosten die gemoeid zijn met de informatie-overdracht en de kwali

teitsbeleving hiervan (bijvoorbeeld geluid, bewegend beeld enzovoorts). De 

bedoeling kan betrekking hebben op het regelen van het gegevensverkeer in 

technische of juridische zin, dan wel op de effecten beoogd op of door de 

gebruiker van de informatie. 

(Zie par. 1. 5 en 1. 6.) 

VIII Bij de uitvoering van tele-informatiediensten wordt gebruik gemaakt van 

technische voorzieningen. Deze kunnen worden onderscheiden in: 

a. netwerk en eindapparatuur, die zorgen voor een zo getrouw mogelijke 

(invariante) overdracht van gegevens van bron naar bestemming. 
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b. voorzieningen, waarmee bewerking (opslag en verwerking) van gegevens 

plaats vindt. Deze voorzieningen kunnen zowel in het netwerk zijn opge

nomen als op de lokatie van de individuele gebruiker geplaatst zijn,al 

dan niet aan een netwerk gekoppela. Beide uitvoeringen kunnen met el

kaar concurreren. 

Wanneer technische inrichtingen voor invariante overdracht in combinatie 

met technische inrichtingen voor bewerking van informatie worden toege

past, vormt deze combinatie een tele-informatiesysteem. 

(Ziepar. 1.7.) 

IX Technische voorzieningen voor invariante overdracht dienen onafhankelijk 

van de informatieverkeerspatronen gezien te worden. Ten eerste omdat dien

sten met een verschillend informatieverkeerspatronen vaak met voordeel de

zelfde technische voorzieningen kunnen gebruiken. Ten tweede omdat het on

gewenst of zelfs onmogelijk is dat elke technische vernieuwing aanleiding 

zou moeten zijn om de juridische status van bestaande diensten te herzien. 

(Zie par. 1. 7.) 

X Er zijn bij alle vier verkeerspatronen twee taken te onderscheiden: 

A. het tot stand brengen en beheren van de voor het desbetreffende patroon 

vereiste technische voorzieningen; 

B. het overdragen, dan wel het verstrekken c.q. in ontvangst nemen van in

formatie(pakketten), met gebruik van de technische voorzieningen. 

XI De activiteiten onder A omvatten twee functies, te weten die van: 

A1 netwerkbeheer; 

A2 leveranties van eindapparatuur. 

Onderlinge afstemming van beide functies is noodzakelijk om de technische 

overeenstemming (compatibiliteit) van apparaten en netwerk te bewerkstel

ligen. 

De activiteiten die de eigenlijke tele-informatie dienstverlening (B) in

houden, worden in deze studie aangeduid als: dienstenexploitatie, verder 

te verdelen als: 

B1 exploitatie van capaciteit voor overdracht of bewerking; 

B2 exploitatie van de informatie(bestanden). 

De functiescheiding maakt het mogelijk een beter inzicht te krijgen in de 

verantwoordelijkheidslijnen. De verantwoordelijkheden dienen namelijk 

steeds voldoende gescheiden te zijn, zeker wanneer meer functies in een 

organisatie zijn verenigd, of wanneer een organisatie een plaatselijke of 

landelijke monopoliepositie heeft. 

(Zie par. 1. 8.) 

XII Een aantal van de huidige beleidsproblemen is ontstaan door gebrekkige on

derkenning en erkenning van bovengenoemde, in VI - XI onderscheiden gebie-
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den en functies, die ieder hun eigen juridische, economische, en techni

sche analyse nodig hebben. Door een juiste onderscheiding tussen deze ge

bieden en hun afzonderlijke beleidsaspecten zullen bepaalde problemen 

zichzelf oplossen, terwijl voor andere problemen de noodzakelijke maat

schappelijke en politieke keuze duidelijker zullen worden, bijv. tussen 

regelingen van de betreffende informatiediensten of technische voorzienin

gen op basis van monopolies, concessies of vrije mededinging. 

XIII Bij de beleidsmatige analyse en invulling van bovengenoemde gebieden en 

functies kan verwacht warden dat de nadruk op grondrechten, fundamentele 

vrijheden en bescherming in de juridische sfeer van auteursrechten, priva

cy en dergelijke, voornamelijk tot uiting zullen komen in de categorieen 

verkeerspatronen (VI) en bedoelingen van informatiestromen (VII). 

Voor de technische keuze tussen verschillende netwerken (VIII: a), lokaties 

van gegevensopslag en -verwerking (VIII: b), en presentatievormen (VII) 

zijn daarentegen meer operationele overwegingen en economische analyses 

essentieel. Hierin speelt zowel de markt als de technische innovatie een 

belangrijke rol. 

XIV Naast deze krachten wordt elke tele-informatiedienst bei:nvloed door de 

toegepaste doelmatigheidscriteria voor beheer van en toegang tot de bijbe

horende infrastructuur. Hieronder valt in het bijzonder de afbakening van 

het begrip openbare nutsvoorziening ('public utility'). Belangrijke poli

tieke ket1zemogelijkheden liggen op dit gebied. 

( Z i e par. 1 • 9. ) 

XV In hoofdstuk 2 warden de diensten behandeld die nu of in de naaste toe

komst gerealiseerd kunnen warden over bestaande dan wel aangepaste tech

nische voorzieningen (netwerken). 

Voor elk der patronen warden de mogelijkheden besproken voor de groei van 

nieuwe diensten binnen het kader van deze technische voorzieningen. 

(Zie par. 2.1.) 

XVI Besproken wordt het gedurfde plan van de CCITT om het bestaande, wereldom

spannende, analoge telefoonnet om te bouwen tot een eveneens wereldomspan

nend, multifunctioneel, digitaal verbindingsstelsel, onder andere met ge

bruikmaking van micro-elektronische middelen. Men spreekt van 'Integrated 

Services Digital Network' (ISON). 

(Zie par. 2.2.2.) 

XVII Vanwege het multifunctionele karakter van dit net is het belangrijk onder

scheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder en 

de vrijheid van de gebruiker bij de aanschaf van eindapparaten. Het pro

bleem spitst zich toe op de definitie van de overgang van netwerk naar 

eindapparaat, het grensvlak. 

(Zie par. 2.2.3.) 
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XVIII Voor de openbare diensten volgens het allocutiepatroon liggen belangrijke 

mogelijkheden in een verbeterde toepassing van "de kabel" en "de ether" 

(inclusief satelliet). 

"De kabel" werd oorspronkelijk aangelegd voor verspreiding <1an eenzelfde 

"pakket" programma's aan alle aangeslotenen. Er is een plan nodig voor 

het landelijk geschikt maken van "de kabel" voor individuele toezending 

en kostentoerekening (onder rneer voor individuele abonnee-TV). 

( z i e par. 2. 3. ) 

XIX Voor openbare diensten volgens het consultatiepatroon liggen interessante 

toekomstmogelijkheden in het verschiet. Wel is het noodzakelijk dit pa

troon dan te erkennen als een "eigen patroon" dat noch onder de Omroepwet 

valt, noch bij telecommunicatie-monopolies behoort. Er bestaan twee tech

nische uitvoeringen: 

a. Een uitvoering met een tweewegverbinding tussen abonnee en centrum. In 

de verdere toekomst (glasvezel) liggen hier toepassingen voor tele

discotheken en/of tele-videotheken. Deze uitvoering is nu bekend van 

de Viditeldienst. Toepassing in de bestaande technische voorzieningen 

biedt mogelijkheden voor tele-bibliotheken en allerlei vormen van 

voorlichting en educatie; 

b. Een tweede uitvoering bestaat uit een eenweg-verbinding, waarover alle 

informatie periodiek wordt toegestuurd aan de abonnee. Een bekend 

voorbeeld van een dienst volgens deze uitvoering is de Teletekst

dienst. Uitbr e iding van deze dienst bijvoorbeeld tot 1600 pagina's 

(Ned. I en II) of zelfs al met 15.000 pagina's (Ned. III, dan wel via 

de kabel) is mogelijk. 

(Zie par. 2.5.) 

XX Openbare diensten volgens h e t registratiepatroon staan nog aan het begin 

van een ontwikkeling. Afstandbewaking, kostentelling, bejaardenalarme

ring, aflezen van verbruiksmeters, 'Electronic Fund Transfer', en 

(nationaal) betalingscircuit en dergelijke zijn mogelijk en vinden vol

doende ruimte in de informatietransportvoorzieningen bij de huidige capa

citeit. 

(Zie par. 2.6.) 

XXI De telefoonnetten zijn plaatselijk uitgevoerd als een langarmig sternet. 

Iedere abonnee heeft een individuele verbinding met de dichtstbijzijnde 

centrale. 
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Bij kabeltelevisienetten bestaat een andere situatie; na 1975 voorname

lijk kortarmige sternetten met een gering aantal aansluitingen per ster
punt. Mini-sternet is de oEficiele naam. De kwaliteit van de kabelnetten 

loopt erg uiteen. Voor niet-allocutieE gebruik zou een groter aantal aan

geslotenen per sterpunt gewenst zijn (50-300 abonnees). 

{Zie par. 2. 7.) 

XXII Voor het gebruik van satellietkanalen, die aan Nederland zijn toegewezen, 

ZOU moeten WOrden OVerwogen een kanaal mede beschikbaar te Stellen VOOr 

een digitaal informatieverkeer, met als doel ondersteuning van de positie 

van de Nederlandse uitgevers en databanken {videotex leveranciers). Voor 

de toepassing van glasvezelkabel op ruime schaal is het wachten op een 

prijsdoorbraak. De verwachtingen zijn wel hoog gespannen. Men vermoedt 

zelfs dat glasvezel op den duur de satelliet voor het vaste interconti

nentale verkeer zal vervangen, waardoor de satelliet voornamelijk voor 

distributie of Elexibele verbindingen, bijvoorbeeld in mobiele diensten, 

ingezet zal worden. 

{Zie par. 2.8 en 2.9.) 

XXIII De informatie- en communicatietechniek is op weg naar multifunctionali

teit, wegens grotere verscheidenheid in gebruikersapparatuur, digitalise

ring van netwerken en koppeling hieraan van gemeenschappelijke automaten 

en opslagmiddelen voor gegevens. Deze neiging naar multifunctionaliteit 

van de technische voorzieningen dient erkend te worden om problemen met 

de vigerende regelgeving en kapitaalverlies van de reeds bestaande zeer 

kostbare voorzieningen te voorkomen en het opzetten van een meer duurzaam 

informatiebeleid te bevorderen. 

{Zie par. 3. 2.) 

XXIV Anders dan het gericht ontwikkelen van de inEormatie- en communicatie

techniek is het doen van juiste voorspellingen over het totstandkomen van 

nieuwe informatiediensten steeds erg moeilijk gebleken. Dit verschil tus

sen 'technical engineering' en 'social engineering' houdt duidelijk ver

band met het principiele verschil tussen {objectieve) gegevens en {sub

jectieve) informatie, en de bij deze termen behorende mogelijkheden voor 
algemene, respectievelijk individuele beoordeling. 

{ Z i e par. 3. 3. 1 • ) 

XXV De individuele informatie-gebruiker kan twee soorten bedoelingen {VII) 

hebben: 

a. gebruik van inEormatie met persoonlijke bedoelingen {onder meer ont

spanning, het zoeken naar contact en om meer te weten te komen). 

b. gebruik van informatie met zakelijke bedoelingen {de gezochte informa

tie wordt ter zake geacht in de uitoefening van een maatschappelijk 

functie). In dit geval wordt vaak gesproken van de "proEessionele" 
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gebruiker" als deze in organisatorisch verband optreedt (bijvoorbeeld 

bij een overheidsinstelling, bedrijf of wetenschappelijk instituut). 

De gegevens zijn dikwijls vastgelegd op een geschikte drager voor dit 

gebruik (documentaire informatie). 

(Zie par. 3.3.2.) 

De marktsegmenten voor informatiediensten en de bijbehorende technische 

voorzieningen zijn zeer verschillend voor de grote professionele gebrui

kers en voor de kleinere professionele c.q. prive-gebruikers. 

Eerstgenoemde categorie heeft meestal voldoende deskundigheid en finan

ciele middelen, en kiest doorgaans voor gebruik van 'stand alone'-sys

temen of gesloten bedrijfsnetten met gebruikmaking van PTT huurlijnen. 

Bij de kleinere gebruikers van informatie met zakelijke bedoelingen ont

breekt het vaak aan inzicht in de eigen behoefte aan informatievoor

zieningen alsook in het beschikbare aanbod van gegevens. 

(Zie par. 3.3.3.) 

XXVII Voorlichtings- en adviesbureaus en openbaar toegankelijke tele-informa

tiesystemen zullen belangrijk zijn voor optimaal gebruik van informatie 

met zakelijke bedoelingen door de kleinere professionele of prive-ge

bruiker. 

(Zie par. 3.3.3.) 

XXVIII De kosten van het informatiegebruik dienen betaald te worden door de

gene die het gebruik veroorzaakt. Een probleem is echter dat de gemaakte 

kosten voor een deel niet direct met een bepaald gebruik samenhangen, 

onder meer in multifunctionele voorzieningen (XXIII). Er bestaat voor de 

verdeling van de kostentoerekening in dit geval geen objectieve oplos

s ing, zodat meer of minder belangrijke arbitraire of pragmatische over

wegingen een rol zullen spelen. 

XXIX 

(Zie par. 3.3.3.) 

In deze overwegingen zullen ook diverse belangen, die onderling in een 

zekere spanning kunnen staan, warden onderkend, namelijk: 

A. belangen van individuele (rechts-)personen 

de dienstenexploitanten (XI) 

de leveranciers van apparatuur (XI) 

de netwerkbeheerders (XI) 

de gebruikers van tele-informatiediensten; 

B. het algemeen belang (onder meer XIV). 

(Zie par. 3.3.4.) 
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XXXI 

XXXII 

Deze overwegingen leiden voor de 

vragen voor het be le id, 

a) de cultuurpolitiek 

b) de verworvenheden 

c) de opleidingen 

d) de werkgelegenheid 

e) de monopolievorming 

f) de normstelling 

g) de financiering 

h) de ontwikkelingshulp 

i) de regelgeving 

(Zie par. 3.4.) 
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overheid tot een aantal belangrijke 

ten aanzien van: 

Het is wenselijk om bovengenoemde vragen in samenhang te beantwoorden. 

Een en ander dient tot uitdrukking te komen in een op te stellen over

heidsvisie, die zich wellicht het best kan presenteren in het ontwerp 

van een regelgeving. 

(Zie par.4.1.) 

Uit een oogpunt van duurzaamheid en overzichtelijkheid is het stoelen 

van het overheidsbeleid op de incidentele stand van de techniek af te 

raden. De voor iedere regelgeving noodzakelijke afweging tussen het al

gemeen belang en individuele belangen in de samenleving is daarentegen 

mogelijk aan de hand van de vier informatie-verkeerspatronen (VI) en de 

algemene fundamenten van elk overheidsbeleid, te weten: informatie

vrijheid, privacybescherming, openbaarheid van bestuur, pluriformiteit, 

onderwijs, rechtsorde en dergelijke. 

( z i e par . 4. 2. ) 

XXXIII De formele status en reele betrokkenheid van de ontvanger van informa

tie zijn niet dezelfde in alle vormen van massacommunicatie. Bij con

sultatie zijn uitoefening van de informatievrijheid direct en onmiddel

lijk; bij allocutie is er daarentegen een centrale zorg voor bijvoor

beeld representativiteit, pluriformiteit, of bekostiging. De ontbreken

de scheidslijn tussen de beide patronen in de Omroepwet legt onnodige 

beperkingen op aan de informatievrijheid. 

XXXIV 

(Zie par. 4.3.) 

In het tele-conversatiepatroon ontbreekt het sturende of wetende cen

tr um. Het beschikbaar stellen van capaciteit geschikt voor tele-conver

satie kan daarom tevens worden beschouwd als een publieke dienst voor 

vrije (open of gesloten) verbindingen. 

De omvang van de bijbehorende verzorgingsplicht, en eventuele kruissub

sidiering tussen verschillende toepass ingen of gebruikersgroe pen, moet 

door of vanwege de wetgever bepaald worden. 

(Zie par. 4.3.4.) 
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Voor gebruikers en leveranciers van tele-informatiediensten en -voor

zieningen zijn duidelijke en gescheiden verantwoordelijkheidslijnen ge

wenst: in de bedrijfsvoering was onderscheid te maken tussen enerzijds 

de verantwoordelijkheid voor netwerkbeheer (XI: Ai) en die van leveran

cier van eind- en randapparatuur (A2), en anderzijds de verantwoorde

lijkheid voor de exploitatie van transportcapaciteit (Bi) c.q. informa

tiebestanden (B2>· 
(Zie par. 4.4.i.) 

Het vaststellen van landelijke richtlijnen en het uitoefenen van lande

lijk toezicht zouden overeenkomstig het voorgaande worden toevertrouwd 

aan een tweetal lichamen: de technisch georienteerde tele-informatie

raad (inzake Ai en A2 ) en de op openbare toepassingen gerichte tele

informatiedienstenraad (inzake Bi en B2>· 

(Zie par. 4.4.1, A + B.) 

XXXVII Het beroepsrecht tegen technische beslissingen van een netwerkbeheerder 

of een op te richten tele-informatieraad moet verzekerd zijn. 

(Zie par. 4.4.i, A.) 

XXXVIII De huidige leemtes in de onafhankelijke adviesmogelijkheden voor de 

kleinere bedrijven en de overheid op het gebied van nieuwe tele-infor

matiediensten kunnen worden weggenomen door een instituut. Desgewenst 

zou dit instituut ook de tele-informatieraad kunnen bijstaan terzake 

van technische standaardisatie, keuringen en dergelijke. 

XXXIX 

(Zie par. 4.4.3.) 

De beleidsontwikkelingen in het buitenland geven zeer verschillende 

antwoorden op de in XXX opgesomde vragen, hetgeen tot uitdrukking 

brengt dat de technologische ontwikkelingen niet ondubbelzinnig het be

leid (kunnen) bepalen. Doorgaans treft men wel de impliciete erkenning 

van het onderscheid tussen tele-informatiediensten met verschillende 

verkeerspatronen, en de technische voorzieningen. 

Veelal wordt daarom ook scheiding van netwerkbeheer en dienstenexploi

tatie (XI) een principiele zaak gevonden, in het bijzonder daar waar 

nationale of plaatselijke netwerkmonopolies bestaan. 

(Zie hoofdstuk 5.) 
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Op het zich snel uitbreidende gebied van nieuwe informatiediensten en hun tech

nische voorzieningen kan het aanvaarden en ondubbelzinnig hanteren van Neder

landse termen en begrippen nog steeds problemen opleveren. Waar deze problemen 

ook niet in de samenhang van de tekst van het rapport worden opgelost, kunnen 

de volgende verwijzingen naar andere tekstpassages wellicht enige opheldering 

verschaffen. De lijst is alfabetisch geordend. 

Term 

Aansluitpunt 

abonnee-televisie 

adres(sering) 

alfanumeriek 

allocutie 

auditorium 

Bedoeling 

beeldtelefonie 

besloten kanaal 

bewerking 

broadcasting 

CAD (computer aided design) 

CAM (computer aided manufacte ring) 

CC ITT 

CPA (centrale personen adrninistratie) 

Commissariaat voor de media 

compute r 

conferentie-TV 

consul ta tie 

conversatie 

Data (gegevens) 

dienstenexploitatie 

dienstverlening 

digitaal 

documentaire informatie 

drukpers (vrijheid van) 

Pagina's 

1.15, 2.21-22 

4.6, 4.19 

1.10 , 1. 1 3 

1. 3 

1.7-8 , 4. 5-6 

1.7-8 

1.13, 3.6, 4.3-4 

2.6, 3 . 11 

1. 2 

1.14-15, 2.14 

2.10 

2.5, 2.9 

2. 5 ' 2. 9 

2.4 (voetnoot) 

1.12' 6 . 2 

4.14, 4 . 16 

1.1, 2.14 , 3.9 , 

2.6 

1. 9 ' 4.2-5 

1. 6' 4 . 6 -10 

3.4 

1.15' 4 .12 

1.15 

2. 2, 2.4 

3.6 

2 .18 , 4 .2 

4 .7 



Eindapparaat (terminal) 

etheromroep 

exploitatie van capaciteit 

exploitatie van informatie 

Gateway (netwerkpoort) 

gegevens 

ge1ntegreerde optica 

grensvlak 

gesloten circuit/netwerk 

HDTV (high definition television) 

huiscentrales 

Informatica 

informatie 

informatiedienstenraad 

informatieverkeerspatroon 

integratie, diensten 

integratie, technische 

ISDN (integrated services digital network) 

Kabeltelevisie(netten) 

kantoorautomatisering 

kosten-baten analyse 

kostentoerekening 

kruissubsidiering 

LAN (local area network) 

Markt 

massacommunicatie 

mini-ster(net) 

modem 

multifunctioneel 

multi-purpose 

1.12, 1 . 15, 2.7, 4.7 

2.9 

1.15, 4.7, 4 . 16 

1.15, 4.7, 4 . 16 

2 . 9 

3 .4-5 

2.24-25 

2.7-8 

1.13, 3.8, 4.7 

2.13 

2.8 

1.5, 4 . 21 

1.8, 1.14, 3.4-5 

4.12, 4.14 

1.2, 1.4, 1.6-12 
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(zie multifunctioneel en ISDN) 

1.2 

2.4, 4 . 7 

2.12, 4 . 13, 4.16-18 

3.9, 3 . 17 

3.9 

2.12, 3 . 8-9, 4.4, 4 . 6, 4.9 , 4.22 

4.9 

2 . 17, 2. 25, 3.9, 4.8 

3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 4 . 8 

4.2-3 

2.22 

2 . 2, 2 . 8 

1.16, 2.5, 3.2-4, 4.9 

4.9 



Narrowcasting 

netwerkbeheer(der) 

netconfiguratie 

nieuwe diensten 

NOZEMA (N.V.) 

nutsdienst/voorziening (public utility) 

Omroepwet 1967 

openbaar (toegankelijk) netwerk 

OSI (open system interconnection) 

Patroon (informatieverkeers-) 

1. 9 (voetnoot) 

1.15, 1.17, 2.8, 4.7, 4 . 9 

2.21, 4.8 

1.3, 3.12, 4 . 15, 4.20 

1.2, 1.16 

2.15 (voetnoot), 4.7 

1.2 , 4.3 

3.8 

2.9 (voetnoot), 3.9 

1.6-12 

persoonlijke bedoeling, informatiegebruik met 3.6, 4.3-4 

presentatievorm 

prive-gebruiker 

professionele gebruiker 

processor 

Randapparaat 

registratie 

Sobere presentatievormen 

SOFI (sociaal-fiscaal) nummer 

stand-alone informatiesysteem 

sternet 

Tele- (voorvoegsel: zie volgende woord) 

tele-communicatie 

telematica, telematiek 

Teletekst 

teletex 

toegevoegde dien~ten 

transborder data flow 

T & T (Telegraaf- en Telefoon)wet 1904 

1.12, 2.13, 3 . 11 

3.8 

3.8 

(zie computer) 

1.12, 2.7 (voetnoot) 

l.ll, 4.10 

2.13, 3.11 

1.12 

2.17 

2.21-22, 5 . 4 

2.13 

i.1, 2.16 

1.3 (voetnoot), 4.5 

2.3 

2.16, 4 . 7 

4.8, 4.10 

1.2 
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Versleuteling (scrambling) 1.13, 2.10 
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verzorgingsplicht (voor onrendabele gebieden) 3.13, 5.6 

videotex 

viewdata 

voorzieningen, technische 

Zakelijke bedoeling, informatiegebruik met 

zendgemachtigden 

1.3 (voetnoot) 

1.3 (voetnoot) 

1.4, 1.15, 2.14, 3.11, 4 . 11 

3.6, 4.3-4 

1.2, 4 . 6 
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Opdracht aan een projectgroep onder leiding van prof. Arnbak en prof. Bordewijk 

voor een studie ten aanzien van informatiediensten en -voorzieningen. (Bijlage 

bij brief DGWB 25-292 aan prof.dr.ir. J.L. Bordewijk.) 

ONTWIKKELING VAN INFORMATIEDIENSTEN EN -VOORZIENINGEN 

1. I nLeiding 

1.1. Technologische ontwikkelingen 

De ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie maken een 

grote verscheidenheid van telecommunicatie infrastructuren, randappara

tuur, informatieproducten en informatiediensten denkbaar en desgewenst 

reeds op korte termijn realiseerbaar. 
De verscheidenheid in randapparatuur voor informatieopname, -opslag en 

-weergave groeit met de dag. Het aantal mogelijkheden voor het koppelen 
van bestaande inf rastructurele voorzieningen voor informatietransport en 

informatieverwerking met elkaar en met nieuwe, nog te realiseren voor

zieningen, neemt snel toe. Deze koppelingsmogelijkheden en de toenemende 

digitalisering van informatie-representaties leiden tot een snel groeiende 

verwevenheid van informatieverwerkings- en informatietransportprocessen en 

de daarbij behorende apparatuur. 
Combinaties van randapparatuur met voorzieningen voor informatietransport 

kunnen worden gebruikt voor de realisatie van een schier onafzienbare va

r ietei t van informatieproducten en informatiediensten. 

1.2. Goede en kwade kansen 

De informatisering van de samenleving zal belangrijke consequenties hebben 

voor o. a. de economische bedr ijvigheid en derhalve voor de werkgelegen

heid. Het niet of niet adequaat inspelen op de op gang gekomen ontwikke
lingen zal belangrijke negatieve gevolgen voor ons land hebben. Zo bestaat 

de kans, dat, als gevolg van steeds lager wordende kosten voor informatie

transport, een verschuiving van de aanmaak en opslag van informatie op

treedt naar het buitenland. Het te laat vernieuwen van oude voorzieningen 
kan remmend werken op de ontwikkeling van de informatisering. Eenzelfde 

remmende werking kan uitgaan van doublures, incompatibiliteit van informa

tiediensten en -producten en gebrek aan standaardisatie van de voorzienin

gen. Bestaande wetten, reglementen en tariefstructuren kunnen de introduc

tie van nieuwe diensten op minder wenselijke wijze remmen, terwijl de fei

telijke doeleinden, waarvoor deze spelregels zijn bestemd, niet meer wor

den gerealiseerd, doordat hun betekenis, in het licht van de technolo-
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gische ontwikkelingen, verbleekt. Reeds in de probleemstellende informa

tienota van 1980 werd aangegeven dat karakter, positie en rol van zulke 

elementen uit de informatiehuishouding als de PTT, de uitgeversindustrie, 

het omroepbestel, de pers en het irreguliere onderwijs, verande ren, ter

wijl het steeds moeilijker wordt grenzen te trekken. Koppeling van syste

men en organisaties voor informatietransport en informatie-opslag met in

formatiediensten, versmelting van organisaties voor omroep met organisa

ties voor onderwijs, commercialisering van informatieverzorging en ver

vlechting daarvan met commerciele informatie ten behoeve v an de marketing 

e.d., kunnen leiden tot voor publiek, parlement en overheid ondoorzichtige 

en moeilijk beheersbare stucturen. Te sterke en vooral verkeerde regule

r ingen door de overheid kunnen belemmeringen opwekken voor de ontwikkelin

gen op het gebied van de vrije markt voor informatiediensten en -produk

ten. Het gebrek aan inzicht in de aard, de potenties en de consequenties 

van huidige en mogelijke ontwikkelingen in de informatiehuishouding vormt 

een bedreiging voor de kwaliteit van het beleid van parlement en overheid. 

1.3. Plaats en taak van de overheid 

De overheid staat voor de taak, de voorwaarden te scheppen voor en actief 

mede te werken aan het onstaan van een pakket van informati.ediensten, dat 

qua samenste lling, aard en doelmatigheid zo goed mogelijk is afgestemd op 

de behoeften van de Nederlandse samenleving. Om deze afstemming te reali

seren zal de overheid ten aanzien van de informatiehuishouding in ons 

land, de verkenning van de behoeften aan informatieproducten en -diensten 

waar mogelijk moeten bevorderen of ter hand moeten nemen. 

Dergelijke verkenningen zullen moeten stoelen op gedegen inzicht in de 

mogelijkheden voor h e t realiseren van informatieproducten en -diens ten, 

alsmede op inzicht in de voorwaarden, die moeten worden vervuld voor een 

succesvolle introductie daarvan. Voor het scheppen van voorwaarden draagt 

de overheid in aanzienlijke mate de verantwoordelijkheid. Tot deze voor

waarden behoren o.m. : 

1. de benodigde voorzieningen voo r informatietransport en in beperkte mate 

ook voor informatieopslag en -verwe rking ; 

2. technisch-wetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke kennis; 

3. instrumenten en regulering voor de uitvoering en begeleiding van explo

ratieve activiteiten, zoals laboratoriumexperimenten en praktijkproeven 

met nieuwe produkten en diensten. 
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1.4. Benodigde onderbouwing van het beleid 

De overheid zal scenario's moeten (laten) ontwikkelen voor het bestuurs

proces, het ontstaan van een doelmatig pakket van informatiediensten en 

een daarop afgestemd pakket van benodigde technische en organisatorische 

voorzieningen bevordert. 

Als conditie voor deze scenario's geldt, dat de constellatie van de reali

seerbare infrastructuren en randapparatuur een afgeleide behoort te zijn 

van een beeid van de mogelijkheden voor en de behoeften aan nieuwe dien

sten voor de professionele gebruiker en de individuele consument. Boven

dien dienen deze scenario's zodanig te zijn opgesteld dat tijdige besluit

vorming afgestemd op ontwikkelingen in het buitenland gerealiseerd kan 

worden. 

In verband hiermee zij opgemerkt, dat vragen naar de meest gewenste infra

structurele voorzieningen en naar de uiteindelijke configuratie van een 

ge1ntegreerd informatie- en communicatienetwerk, als ook naar gewenste 

randapparatuur, informatieproducten en -diensten, acute betekenis krijgen, 

nu over grote investeringen op dit terrein beslissingen worden genomen, 

die de informatiehuishouding langdurig zullen be1nvloeden. 

Inzicht en kennis, vereist voor de onderbouwing van verantwoorde en tijdi

ge beslissingen in deze, is bij velen, die bij de besluitvorming betrokken 

zijn, niet in voldoende mate aanwezig. Het uitvoeren van een grondige stu

die die de bedoelde kennis en inzichten oplevert, is derhalve dringend 

gewenst. 

2. Omschrijving van de studie 

2.1. Doelstellingen 

Ad 1. 

De studie dient derhalve de volgende elementen te omvatten: 

1. Het opstellen van een systeemtypologie van diensten en voorzieningen 

die inzicht verschaft in de. samenhang tussen deze diensten en voor

zieningen. 

2. Het opstellen van een overzicht van diensten en voorzieningen die in 

het buitenland met succes en wellicht ook zonder succes zijn gereali

seerd, aan de hand van voornoemde typologie. 

3. Indicaties voor realistische mogelijkheden voor nieuwe diensten in 

Nederland en de daarvoor gewenste voorzieningen op grond van deze 

typologie. 

Deze systematiek dient enerzijds gebaseerd te zijn op de technische relatie die 

er bestaat tusse n de verschillende diensten en voorzieningen. Anderzijds dient 

de onderverdeling uit te gaan van een aantal (beleids)criteria, die van belang 

zijn voor de bepaling van de importantie van een bepaalde dienst of voor

ziening. 
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Bij dit laatste kan men bijvoorbeeld denken aan de utiliteits

waarde: vormt de dienst een elementaire voorziening (zoals gas, 

licht en water), heeft het betrekking op de nieuwsvoorziening, 

het onderwijs, enz. of vormt het een luxe toevoeging aan het 

reeds bestaande dienstenpakket. Verder is bijvoorbeeld de inde

ling naar type informatie van belang: is de voorziening speciaal 

geschikt voor technische wetenschappelijke informatie, of meer 

voor cultureel gebruik. Een ander voorbeeld is de indeling naar 

doelgroep van een bepaalde voorziening: consumenten (welke?) of 

bedrijven (wat voor soort?). 

Ook eventl1ele maatschappelijke risico's van voorzieningen (be

dreiging van privacy, pluriformiteit, staatsveiligheid, enz.) 

vormen een criterium voor de bepaling van het belang en de wen

selijkheid van die voorzieningen. 

Binnen de voorgestelde systeemtypologie kunnen de verschillende technische 

alternatieven worden aangegeven om een bepaalde dienst te realiseren. 

Hierbij dient aangegeven te worden welke consequenties dit heeft voor de 

betreffende infrastructuur en de te gebruiken randapparatuur. 

Ad 2. 

Ervaringen uit het buitenland, mits vertaald naar Nederlandse omstandighe

den, kunnen van belang zijn voor de besluitvorming, omdat ze zicht kunnen 

geven op consequenties van, en te scheppen voorwaarden voor het scheppen 

van nieuwe diensten. Bovendien dient bij de ontwikkeling van het beleid in 

Nederland afstemming plaats te vinden op het beleid in het buitenland, 

Ad 3. 

Hierbij komen de vragen aan de orde welke nieuwe diensten mogelijk zijn 

met gebruikmaking van bestaande in.frastructu.ren door aanpassing van de 

randapparatuur, en welke nieuwe diensten mogelijk zijn door aanpassingen 

aan de bestaande, respectievelijk door totstandkoming van nieuwe infra

structurele voorzieningen, en welke randapparatuur hierbij noodzakelijk 

is. 

Hierbij zal de nadruk moeten vallen op die diensten en voorzieningen, 

waarvan de ontwikkeling niet binnen het takenpakket van bestaande instel

lingen valt en die niet zonder een apriori beleidsbeslissing van de over

heid tot stand zullen kunnen komen. 

De verschillende alternatieven om een dienst te realiseren, zoals die in 1 

zijn gevraagd, dienen belicht te worden op hun voor- en nadelen, en op hun 

praktische realiseerbaarheid binnen de Nederlandse samenleving. Bovendien 

dient zo veel mogelijk nagegaan te worden in hoeverre een nieuwe dienst 

aansluit op behoeften in de samenleving, uiteraard voor zover deze zijn te 

overzien. 



2.2. Resultaten van de studie 

Bijlage I 

-5-

De resultaten van deze studie kunnen een belangrijke rol spelen bij het 

ontwikkelen van beleid ten aanzien van onderzoek op het terrein van de in

formatietechnologie. De resultaten kunnen tevens van belang zijn voor het 

opzetten, uitvoeren en begeleiden van d emonstratie-experimenten (klein

schalige of grootschalige), zoals in Limburg e n in wat mindere mate Zalt

bommel, alsook op het punt van de organisatorische, financiele en juri.di-

sche voorwaarden die voor het uitvoeren van dergelijke experimenten nodig 

zijn. Ten aanzien van de ontwikkeling van infrastructurele voorzieningen 

en van randapparatuur (inclusief programmatuur) kunnen de resultaten van 

deze studie een belangrijke rol spelen. Zodoende is deze studie ook van 

belang voor het telecommunic atiebeleid en het industr iebe leid. (;egevens 

met betrekking tot de gewenste scenario's zijn eveneens van belang voor 

het be le id ten aanzien van het onderwijs, de internationale betrekkingen 

en de werkgelegenheid. 

1. Organisatie v a n de studie 

3.1. Programmering 

De studie dient uitgevoerd te warden in twee fasen. De resultaten van de 

eerste fase dienen op zo kort mogelijke termijn te kunnen warden meegeno

men bij de besluitvormingsprocessen die reeds in gang zijn. Deze fase kan 

gewijd warden aan een globale behandeling van de punten 1, 2 en 3, zoals 

vermeld in paragraaf 2.1, terwijl de tweede fase besteed kan worden aan 

een nadere uitwerking van deze punten. Een interimrapport dient na afron

ding van de eerste fase van de studie, circa 5 maanden na aanvang, aan be

trokken ministeries te warden overhandigd. Het eindrapport dient uiterlijk 

10 maanden na aanvang van de studie te worden afgerond. 

De deelnemer s aan deze studie behouden het publikatierec ht van achter

grondstudies. Eventuele publikaties geschieden buiten elke verantwoorde

lijkheid van financierders. 

3. " . riitvoering en begeleiding 

Uitvoering van de studie geschiedt ender directe verantwoordelijkheid van 

prof.dr.ir. J.L.Bordewijk en prof.dr. J.C. Arnbak. De overheid zal hen d e 

middelen verstrekken voor het samenstellen van een kleine projectgroep van 

deskundigen vanuit andere disciplines (met name economie, informatica en 

r echten). Bovendien zal de overheid twee full-time s tafleden e n enige ad

ministr a tie ve a ssistentie voor bove ngenoemde projectgroep fina ncieren. 

Ter onder s teuning van deze studie zal een ambtelijke contactgroep worden 

ingesteld, met vertegenwoordigers van de departementen EZ, WB en V&W. 
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Deze groep krijgt tot taak het contact te verzorgen tussen de projectgroep 

en het overheidsapparaat. Door regelmatig overleg te plegen (bijvoorbeeld 

elke twee maanden) heeft de contactgroep de mogelijkheid zicht te houden 
op de voortgang van de studie. Anderzijds kan de projectgroep op deze 

wijze van (de leden van) de contactgroep gebruik maken bij het legggen van 

contacten met instanties of personen bij de overheid. Deze regeling heeft 

geen betrekking op contacten buiten de overheid. 
De uitvoerders van de studie zijn voornemens hun resultaten te toetsen aan 

de mening van de NDGAG (Nieuwe Diensten Gebruikers Advies Groep), die 

reeds functioneert. 
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KORT GEZEGD ••• 

Kenschets van het BIT-rapport 

door B. van Kaam 

l. Een patroon-eigen wetgeving voor de vier informatie-ver
keerspatronen : conversatie, allocutie, consultatie en re
gistratie. 

2. Verdel ing van de beschikbare capaciteit aan ether- en ka
belkanalen voor al locutie-,conversatie-,consultatie- en 
registratiegebruik. 

3. Vrijqeven van de kabel voor tele-consultatiediensten 
(geen voorafgaand verlof). 

4. Ontwikkel ing van een beleidsplan voor geleidelijke ombouw 
van de Nederlandse zgn. kabeltelevisienetten voor multi
functioneel gebruik, in samerihang met de PTT-plannen voor 
een diensten-geintegreerd telefoonnet. 

5. Strikte scheiding van verantwoordel ijkheden voor tele-in
formatievoorzieningen en tele-informatiedieAsten. 

6. lnstelling van een technisch gerichte tele-informatieraad. 

7. lnstel ling van een toepassingsgerichte tele-info rmatie-
dienstenraad. 

8. Oprichting van een tele-informatie-instituut. 

9, Een actief overheidsbeleid bij de ontwikkeling van tele
consultatiediensten (het zgn . elektronisch uitqeven),zoals: 
a. vol-kanaal-teletekst 
b. tele-bevoorrading van video-recorders en andere bij ont

vangers geplaatste geheugenapparatuur. 



Kenschets van het BIT-rapport 

(Projectgroep Beleid Informatie Toepassingen) 

door B. van Kaam 

Zal Nederland op het gebied van tele-informatie een 

exporterend land worden of zal er in de komende decennia 

sprake zijn van import van elders ontwikkelde apparatuur 

en kennis? 

Het BIT-rappoit laat zich met verhoogde interesse lezen 

wanneer men deze vraag in het achterhoofd houdt. Want 

ook daarom draait het in niet geringe mate. 

Het antwoord - van belang voor de economie en werkgele

genheid in Nederland - hangt niet alleen af van de inven

tivi tei t van bedrijfsleven en wetenschap, maar in de 

eerste plaats van de wetgever, zo kan men uit het rapport 

concluderen. Indien de overheid tijdig de o p een vroegere 

stand van de techniek gebaseerde wetgeving we et te moder

ni seren, is er een redelijke kans dat Nederland in de 

kopgroep blijft van de landen die een rol spelen in de 

ontwikkelingen op dit gebied. 

Hoewel Nederland de voorsprong die het in bepaalde opzich

ten had, de afgelopen tien jaren niet heeft benut, ligt 

het als een van de dichtstbekabelde landen nog steeds in 

een gunstige positie om nieuwe tele-informatiediensten 

met daarbij behorende apparatuur te ontwikkelen. In ande

re landen valt op regeringsniveau echter een verhoogde 

activiteit waar te nemen op dit terrein. Lukt het 

Ne derland niet om de in vele opzichten verouderde wet

geving aan de huidige stand van de techniek aan te pas

sen, dan dreigt Nederland daarom de boot te missen. We 

worden dan op tele-informatiegebied meer e n meer een im

porterend land. 

Een van de eerste moderniseringen waarom de wetgeving 

dringend vraagt, is het opheffen van belemmeringen voor 

de ontwikkelingen van consultatieve tele-informatie

diensten zowel voor particuliere als zakelijke doe leinden. 

Dit terrein dient te worden vrijgegeven , zoals ook het 

gebruik van d e drukpers niet aan een v e rgunningenstelsel 
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is onderworpen, bepleit het BIT-rapport. 

De aanbeveling stemt overeen met de unanieme opvatting 

van de Omroepraad in het op 24 november 1983 gepubli

ceerde advies over de Media-nota van het kabinet-Lubbers. 

Nauwkeurig wordt in het BIT-rapport aangegeven welk ter

rein hiermee wordt bedoeld. 

Het BIT-rapport is eind december 1983 aan de Minister 

van Onderwijs en Wetenschappen aangeboden door prof.dr. 

J.C. Arnbak (T.H. Eindhoven) en prof. dr. ir. J.L. 

Bordewijk (T.H. Delft). De studie kwam in hoog tempo 

tot stand vanwege de urgentie van de problematiek. De 

opdracht werd 31 december 1982 door de Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aan de beide hoogleraren ver

strekt, mede ten behoeve van en met steun van het Minis

terie van Economische Zaken. Op 13 juni 1983 werd een 

eerste proeve, een voortgangsrapportage, aangeboden die 

op beperkte schaal tevens voor conunentaar werd voorge

legd aan deskundigen van diverse instanties, instellingen 

en ondernemingen. December 1983 werd de laatste hand ge

legd aan het thans gereedgekomen eindrapport van de pro

jectgroep B. I.T. 

De consultatieve diensten waarvoor o.a. de aandacht 

wordt gevraagd, bestrijken een breed, veelbelovend nieuw 

terrein. De "markt" zal uiteindelijk beslissen aan welke 

nieuwe diensten behoefte is, en waaraan niet, maar toe

passingen zijn in beginsel denkbaar op vrijwel elk ter

rein: amusement, nieuwsvoorziening, voorlichting, recla

me enzovoorts. Vooral in de sector voor zakelijk gebruik 

is een stimulerend overheidsbeleid gewenst. 

Consultatieve diensten zullen een plaats krijgen naast 

(niet in plaats van) de traditionele tele-informatie

diensten, de telefoon en de omroep. Nooit zal tele-con

sultatie de forumfunctie kunnen overnemen, die kenmer

kend is voor het verschijnsel omroep. Wel zal tele

consultatie aanzienlijk beter dan omroep kunnen voorzien 

in individuele gebruikersbehoeften. En verwacht moet 

worden dat tele-consultatie bepaalde functies zal over

nemen van de drukpers omdat met een verwant informatie-
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verkeerspatroon wordt gewerkt. 

De onderscheiding van de diverse informatieverkeers

patronen is de theoretische basis van het BIT-rapport. 

In de opdracht, die op de laatste dag van 1982 aan de 

beide hoogleraren werd verstrekt, werden de drie volgende 

doelstellingen genoemd: 

1. het opstellen van een wetenschappelijke systematiek, 

die inzicht verschaftin de samenhang tussen informa

tiediensten en voorzieningen; 

2. het opstellen van een overzicht van diensten en voor

zieningen die in het buitenland met succes (en wel

licht ook zonder succes) zijn gerealiseerd, aan de 

hand van voornoemde systematiek; 

3. indicaties voor realistische mogelijkheden voor nieuwe 

informatiediensten in Nederland en de daan.roor gewenste 

voorzieningen, op grond van deze systematiek. 

Het geschriftje, dat u thans in handen heeft, wil een 

beknopte populariserende kenschets zijn van het eind

rapport ten behoeve van hen die geen tijd hebben de ruim 

honderd pagina's tellende studie door te nemen en van hen 

die te weinig vertrouwd zijn met de technische kant van 

de problematiek en de daarbij behorende taal. 

De hoogleraren Arnbak en Bordewijk, die verantwoordelijk 

zijn voor het rapport, hebben zich in 1983 regelmatig 

laten adviseren door een kleine projectgroep genaamd 

"Projectgroep Beleid Informatie Toepassingen" kortweg 

B.I.T., bestaande uit: 

prof. dr. A.R. Bakker, Rijksuniversiteit Leiden 

prof. dr. A.B. Frielink, Universiteit van Amsterdam 

dr. F. Klaver, Universiteit van Amsterdam 

de heer B. van Kaam, VU-Magazine, Amsterdam 

In de tweede fase van de studie werden bij de advisering 

betrokken 

mr. F. Kuitenbrouwer, redacteur NRC/Handelsblad, die 

dr. Klaver verving tijdens buitenlandse reizen, 

prof. J.M. van Oorschot, Vrije Universiteit, Amsterdam . 

. . I 4 
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Part-time secretarissen van de projectgroep BIT waren 

de heren J.J.J. de Bont en D. de Bruijn. 

De voorlopige studie-resultaten werden 2 november 1983 

gepresenteerd in de Interdepartementale Commissie Infor

matiebeleid (ICI). Eerder vond enkele malen overleg 

plaats met een ambtelijke contactgroep van vertegenwoor

digers van de departementen van Verkeer en Waterstaat, 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Economische Zaken 

en Onderwijs en Wetenschappen. 

In contacten met de telecoIT~unicatiewerkgroep van het 

Centrum voor Informatiebeleid (CIB) en in buitenlandse 

fora werden de theoretische denkbeelden achter deze 

studie besproken. 

De volgende vragen komen achtereenvolgens in het BIT

rapport aan de orde: 

• Wat zijn tele-informatiediensten? 

• Welke nieuwe diensten zijn mogelijk? 

• Welke van deze nieuwe diensten zijn maatschappelijk 

zinvol of bevorderen de economie? 

• Welke juridische en organisatorische maatregelen 

kunnen worden overwogen om tot een voorspoedige en 

harmonische ontwikkeling te geraken op het gebied van 

de nieuwe tele-informatiediensten? 

• Wat zijn de meest typerende buitenlandse ontwikkelin

gen? 
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Techniek schept thans gelijke kansen 

voor alle vier informatieverkeerspatronen 

Kerngedachte van het BIT-rapport is dat zich in het 

menselijk verkeer v i e r informatieverkeerspatronen 

laten onderscheiden, die thans - voor 't eerst in de 

geschiedenis - min of meer gelijke kansen krijgen bij 

informatieverkeer via tele-comrnunicatiestelsels. Het 

huwelijk van telecomrnunicatietechniek en computertech

niek speelt daarbij een rol. 

Tot dusver ontwikkelden zich voornamelijk tele-informatie

diensten met als dominant verkeerspatroon conversatie 

(telefoongesprekken) en allocutie (omroep). Slechts be

scheiden toepassingsvormen waren mogelijk voor de twee 

andere verkeerspatronen: consultatie en registratie. 

Oat gaat nu in hoog tempo veranderen, verwacht het BIT

rapport. 

Nieuwe diensten zullen zich naast de bestaande ontwikke

len met consultatie (raadpleging van gegevensbestanden) 

of registratie (inzameling van gegevens) als dominant 

verkeerspatroon. Vooral de enorme ontwikkeling in de 

laatste decennia van kunstgeheugens (de geheugenchip in 

computers, de beeldband en de beeldplaat) maken dit mo

gelijk naast de snelle toeneming van kanalen voor het 

transport van signalen (kabel en satelliet). 

Naast de Telegraaf- en Telefoonwet en Omroepwet zijn 

daarom nieuwe ''patroon-eigen" wetten nodig wil men deze 

ontwikkeling van nieuwe diensten niet - onbedoeld -

verstikken. Tweede overheidstaak is leiding geven aan de 

ontwikkeling van de comrnunicatienetwerken. Onvoldoende 

deskundigheid bij politici inzake de keuzemogelijkheden 

is mede een oorzaak dat in de meeste Nederlandse gemeen

ten een onvoldoend toekomstgericht kabelnet in de grand 

ligt. Het is mede te wijten aan de keuzen die destijds 

zijn gemaakt, dat de afgelopen tien jaren het gebruik 

van de kabel vrijwel ongewijzigd is gebleven, ondanks de 

groeiende rijkdom aan mogelijkheden voor nieuwe diensten. 

In Viditel en Teletekst beleeft Nederland nag slechts een 

voorproefje van wat mogelijk is op het gebied van tele

consul tatie. Met name op consultatief gebied gaat zich 
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een geheel nieuw terrein ontsluiten voor het particulier 

initiatief, althans wanneer de wetgever (volksvertegen

woordiging en regering) tijdig het geheel nieuwe onder

kent van de mogelijkheden die de technische ontwikkelin

gen bieden. Met de aanbeveling om voor elk van de vier 

informatieverkeerspatronen op het gebied van telecommuni

catie een'patroon-eigen' wettelijk kader te scheppen, 

wordt de overheid overigens slechts geadviseerd de ge

dragslijn door te trekken, die eerder al gevolgd werd 

bij telegraaf, telefoon en omroep. Overal ter wereld 

bestaan daarvoor 'patroon-eigen' wetten. 

Toen de omroep ontstond, liet geen regering zich in de 

war brengen door de bijkomstigheid dat in beginsel van 

dezelfde technische hulpmiddelen werd gebruikgemaakt 

als de telefoon (microfoons, luidsprekers, versterkers, 

kabels, zenders). Al snel werd beseft dat telefonie-zen

ders ook voor iets heel anders konden worden benut dan 

voor het voeren van telefoongesprekken. En zo ontstond na 

de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 geleidelijkaan 

een eigen ornroepwetgeving. Het wezenlijke verschil met 

de telefoon zat in het andere informatieverkeerspatroon: 

conversatie tussen twee partners of omroep tot een 

gehoor van miljoenen. 

Minder helder is voor velen wat er op 't ogenblik aan 

de hand is. "Blijkbaar versluiert de toegepaste techniek 

het zicht op de principiele juridische en organisatori

sche aspecten," verzucht het BIT-rapport. Het feit dat 

Viditel onderdak vond bij de PTT omdat gebruikgernaakt 

wordt van telefoonlijnen en Teletekst bij de Omroep 

omdat het signaal meelift met het televisie-signaal, 

schept zichtbare verwarring. Het BIT-rapport signaleert 

zelfs de onjuiste neiging om viewdata (Viditel) soms als 

omroepdienst aan te merken "omdat bij viewdata een thuis 

aanwezige televisie-ontvanger heel goed als "lees

toestel" kan worden benut." 

Met name deze groeiende ontwikkeling naar multi-functio

naliteit van de t echnische informatievoorzieningen zal 

de verwarring nog doen toenemen. Niet alleen het televi

sietoestel wordt voor rneer dan een functie gebruikt.In 

het rapport worden meer voorbeelden opgesomd van een 
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groei naar multi-functionaliteit. 

Daar is b.v. de overgang van de huidige, alleen voor te

lefonie ontworpen netwerken naar het diensten-geintegreer

de digitale netwerk ISON, waarop wordt gestudeerd. Ander

zijds zijn waarneembaar pogingen om slechts voor tele-al

locutie-doeleinden (radio- en tv-omroep) ontworpen netten 

geschikt te maken voor heel andere diensten. Bij satellie

ten vervaagt het technisch onderscheid tussen telecommuni

catie-satellieten en omroepsatellieten. En nog een voor

beeld van deze tendens naar multi-functionaliteit is het be

sef bij fabrikanten dat multi-functionele werkstations stra

tegisch bepalend kunnen zijn voor hun marktaandeel va n vele 

nieuwe informatiediensten en bijbehorende (andere) tech

nische voorzieningen, zoals datanetwerken en grote "host 

computers". 

Tenslotte zal de groei naar multifunctionaliteit waarschijn

lijk bevorderd worden door de glasvezel, die ten opzichte 

van andere kabels een gunstige prijsontwikkeling vertoont. 

Kort gezegd; steeds minder zal men in de toekoms t de ver

schillende informatiediensten kunnen onderscheiden door te 

letten op de technische voorzieningen, die gebruikt worden. 

De wetgever die daaraan betekenis hecht, zal door de toe

nemende multi-functionaliteit het spoor bijster raken. De 

huidige verwarring rond Viditel en Teletekst is daarvoor il

lustratief. 

Oat men deze verschijnselen niet goed thuis weet te bre r.ge n , 

is echter niet verwonderlijk. Voo r diensten di e consultatie 

als dominant verkeerspatroon volgen,is nog geen passend wet

telijk onderkomen gecreeerd. Ze zwerven in een soort niema nd s 

land tussen Omroepwet en Telegraaf- en Telefoonwet. Het gevaar 

nu dat beide diensten - en ook mogelijke nieuwe diensten -be

dreigt, is dat ze in een "patroon-vreemd" gebie d zulle n te

rechtkomen, waarschuwt het BIT-rapport. En daarmee kan hun 

ontwikke ling in de kiem worden gesmoord. Evenals t elefon ie en 

omroep behoeven consultatie-diensten een doordacht "patroon

eigen" wettelijk kader. 

De gelijkenis met het informatieverkeerspatroon dat de druk

pers volgt, is bij teleconsultatied i ensten zo sterk, dat een 
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vergunningenstelsel niet meer op zijn plaats is bij een 

toereikende capaciteit aan kanalen. 

Geef het elektronisch uitgeven vrij. 

Dat is het wat het BIT-rapport in feite bepleit. 

Conversatie,allocutie,consultatie en registratie 

Voor een "patroon-eigen'' wetgeving voor tele-consultatie

diensten is een nauwkeurige omschrijving gewenst van de 

vier informatie-verkeerspatronen, die zich voordoen. Het 

BIT-rapport onderscheidt (in de volgorde waarin de verkeers

patronen via tele-cornmunicatie mogelijk werden) : 

1. Conversatie 

2. Allocutie 

3. Consultatie 

4. Registratie 

CONVERSATIE 

(b.v. telefoon) 

(b.v. omroep) 

(b.v. Viditel) 

(b.v. meteraflezing) 

Van conversatie wordt de volgende definitie gegeven: 

"Het door (twee) individuele deelnerners uitwisselen van 

pij hen aanwezige inf ormatie volgens een onderli ng te r e 

gelen tijdschema." 

11 
I 

.. / 9 



- 9 -

Het patroon is zo oud als de mensheid; twee mensen praten 

met elkaar. In een briefwisseling of een schaakspel kan 

men ook dit patroon herkennen. Op tele-comrnunicatiegebied 

vallen onder "conversatieh telefoon, telex, scribofoon, 

beeldtelefoon en teletex. Ook een deel van het onderling 

verkeer tussen computers verloopt veelal volgens het con

versatiepatroon. 

Het aantal deelnemers aan conversatie is beperkt. Men kan 

het aantal van twee iets overschrijden, maar als de deel

nemers door elkaar gaan praten, dreigt de communicatie te 

worden verstoord. Al gauw wordt dan een ander verkeerspa

troon aangenomen. Ingesteld wordt een regulator, een voor

zitter, die de spreektijd beheert en distribueert. Om beur

ten krijgen de aanwezigen gelegenheid zich als zender tot 

de anderen te richten. 

ALLOCUTIE 

Van allocutie wordt de volgende definitie gegeven: 

"De gelijktijdige, op directe kennisneming gerichte over

dracht aan een groep individuele deelnemers van een in 

een centrum samengesteld informatiepakket, volgens een door 

het centrum bepaald tijdschema." 

.. /iO 



- 10 -

Ook dit patroon is al oeroud. Men herkent er de stadsom

roeper in, de predikant op de preekstoel, de minstreel, 

de voorlezer en de standwerker. Het allocutie-patroon 

wordt ook gevolgd bij alle mogelijke soorten voorstellin

gen (concerten, films, dia's). Kenmerk is altijd de aan

wezigheid van een auditorium (de vorming daarvan wordt al

thans beoogd) en de inachtneming van regulatie om communi

catie mogelijk te maken. 

Voorbeelden van tele-allocutie zijn de ether en de kabel

omroep, de telebios en het (multi-)Telebord. Ook abonnee

televisie valt er onder, althans het verschijnsel dat daar

mee meestal wordt bedoeld. Via tele-communicatie werd het 

mogelijk auditoria te vormen van voordien ongekende omvang. 

Welke verschillen er ook zijn tussen radio en televisie,ze 

volgen beide zuiver het allocutie-patroon. 

De benaming "allocutie" is ontleend aan het Latijnse "allo

cutio", waarmee Romeinen de eenzijdige vorm van communicatie 

bedoelden die optrad wanneer b.v. een veldheer zijn troepen 

toesprak. Toespraak,verkondiging, betekent het letterlijk . 

En dat begrip werd onderscheiden van "collocutio", samen

spraak. 

Allocutie werd later de benaming van een pauselijke toe

spraak tot een gehoor van kardinalen, een soort "troonrede". 

Eenrichtingsverkeer dus. Het Engels en Frans kennen het woord 

"allocution" voor toespraak. 

Het BIT-rapport nu stelt voor alleen de tele-informatie

diensten die het allocutiepatroon volgen onder de werkings

s feer van de omroepwet te laten.De technische ontwikkelingen 

dwingen tot een scherpere def initie van het begrip "omroep" 

dan de omroepwet geeft. 

Tele-informatiediensten die een ander verkeerspatroon vol

gen, behoren in een ander wettelijk kader thuis. Oat geldt 

niet alleen voor conversatie (telefoonl, maar ook voor 

tele-consultatie . 

CONSULTATIE 

Van consultatie wordt de volgende definitie gegeven: 

"Het selectief opvragen, door individuele deelnemers, van 

in e en centrum aanwezige informatie op door elke deelnemer 

~fzonderlijk te bepalen tijden." 
.. I ll 
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Voorbeelden waarin consultatie de hoofdrol speelt zijn 

krant,boek, tijdschrift (kortom alle drukwerk) ,foto-album, 

grammofoon,beeldplaatspeler, audio-recorder en video-re

corder. 

Tele-consultatiediensten, die we nu al kennen zijn de luis

terlijnen van de PTT (weer- en nieuwsberichten, de geinlijn, 

tijdmelding, de beurskoersendienst, de hit- en menu-van-de

dag en de verkeersinformatiedienst). 

Ergens in een computer-kunstgeheugen liggen gegevens opge

slagen, die een telefoonabonnee zonder tussenkomst van wie 

dan ook kan raadplegen 09 een door hem gewenst moment. 

Nieuwe tele-consultatiediensten zijn Viditel en Teletekst. 

Het ziet er naar uit dat we pas aan het begin staan van 

wat mogelijk gaat warden op het terrein van tele-consulta

tie voor alle mogelijk soorten doeleinden. 

Ten behoeve van Franse parlementariers wordt b.v. een tele 

consultatiedienst begonnen, die hen in staat stelt thuis een 

elders centraal aangelegd archief te raadplegen. 

Voor arnusernentsdoeleinden kan tele-consultatie ook warden 

benut. In het DIVAC-project te Geldrop, een sarnenwerkings

project van PTT, TH Eindhoven, TH Delft en Philips is o.a. 

een demonstratie-opstelling te zien van een teletheek, die 

op individuele bestelling via een glasvezelkabel op beeld

plaat vastgelegde films levert. 

Consultatie is evenals conversatie een vorm van twee-rich

tingsverkeer, maar de partners bevinden zich niet in een ge

lijke positie. De ontvangende partij beperkt zich tot het 

(naar wens) putten van inforrnatie uit een door de zendende 
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partij bevoorraad geheugen. 

Het verkeerspatroon nam een grote vlucht toen de mens begon 

gedachten en gevoelens in kunstgeheugens op te slaan. De grot

tekening geldt als oudste voorbeeld. Daarna onstond het 

schrift. De uitvinding van de boekdrukkunst (vermenigvuldi

ging van kunstgeheugens) luidde een media-tijdperk in waarin 

consultatie gaandeweg steeds belangrijker werd.Nadien ontston

den de foto, de film, de geluids- en videoband en de beeld

plaat. 

De mogelijkheden van elektronische geheugens wettigen het 

vermoeden dat het verschijnsel tele-consultatie nog pas aan 

het begin van zijn ontwikkeling staat. 

(Kunst-)geheugens worden ook aangewend voor allocutief ge

bruik. Men denke aan de voorlezer. Ook film- en diavoorstel

lingen moeten daartoe worden gerekend en veelvuldig worden 

gramrnofoonplaten, films en videobanden bij omroep gebruikt. 

Men late zich daardoor echter niet van de wijs brengen.In 

al deze gevallen is het de zender, die bepaalt wanneer wat 

uit welk geheugen wordt geput. 

Bij consultatie is het de ontvanger zelf, die actief bezig 

is een kunstgeheugen te raadplegen. Hij doet dat wanneer hij 

leest, maar ook wanneer hij thuis een beeldband op zijn 

video-recorder afdraait, die hij gehaald heeft uit de video

theek-om-de-hoek. 

Tele-consultatie treedt op wanneer hij een videotheek raad

pleegt, waarmee hij via een kabel een verbinding heeft tot

standgebracht. Ook diensten die via de ether of kabel uit

sluitend tot doel hebben video-recorders te bevoorraden,b.v. 

ter verspreiding van elektronische tijdschriften, moeten 

als consultatiediensten worden beschouwd. Weliswaar voltrek t 

zich de bevoorrading van de geheugen-apparatuur in een allo

cutief patroon, maar er is dan nog geen sprak van comrnunica· 

tie. Die treedt pas op wanneer de ontvanger het kunstgeheu

gen raadpleegt. 

Het gevolgde informatieverkeerspatroon is zozeer verwant 

aan dat van de drukpers, dat eenzelfde wettelijke regiem 

daarvoor kan gelden. 

Wanneer aan de ontvangstapparatuur ook nog printers worden 

gekoppeld, wordt de gelijkenis helemaal duidelijk. De druk

pers staat bij de ontvanger thuis; de bediening ervan vindt 

plaats op een afstand. 
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Gebrek aan transportcapaciteit (kanalenschaarste in ether 

of via de kabel) kan mogelijk leiden tot file-vorming,zoals 

ook kan optreden in het post- of wegverkeer. Maar dit was 

geen aanleiding het ter verzending aanbieden van poststukken 

of het gebruikmaken van auto's aan een vergunningstelsel 

te onderwerpen, doch om de transportcapaciteit aan te pas

sen aan de gebleken behoefte. 

REGISTRATIE 

Van registratie wordt de volgende definitie gegeven: 

"De inzameling door een centrum van bij individuele deel

nemers (bronnen) beschikbare informatie gedurende door het 

centrum per onderwerp vast te stellen tijden." 

Evenals bij consultatie is dit informatieverkeerspatroon 

sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van kunstgeheugens 

voor de opslag van de bijeengegaarde gegevens. Sprekende 

voorbeelden zijn de burgerlijke stand, de enquete,het re

ferendum en centrale personenregistratie. Het treedt ook 

op bij examens en wanneer een wetenschappelijk onderzoeker 

of journalist gegevens bijeengaart. 

Tele-registratie is betrekkelijk nieuw. Men kan daartoe 

rekenen het brandalarm, de tele-enquete, verre-meterafle

zing, tele-bestellingen opnemen. Het treedt op in alle ge-
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vallen, waarin gegevens warden afgetapt bij of verstrekt 

door aangeslotenen, b.v. aan een kabelnet. 

Het is duidelijk dat hier voor de overheid met name een 

taak ligt op het gebied van de privacy-bescherming. 

Patronen-schema 

Het BIT-rapport bevat het volgende schema waarin de vier 

informatieverkeerspatronen zijn geordend: 

Individuele 

tijd/onderwerpkeuze 

Centrale 

tijd/onderwerpkeuze 

Individueel 

info-be stand 

CONVERSATIE 

REGISTRATIE 

Centraal 

info-be stand 

CONSULT AT IE 

ALLOCUTIE 

e De kwestie van het auteursrecht vooral speelt voor de 

rechterkolom 

• De kwestie van ~rivacy-bescherming vooral speelt voor 

de linkerkolom 

• Van overheidsregulering zal veelal sprake zijn voor de 

onderste rij. 

• Een terughoudende opstelling van de overheid lijkt 

juist geboden voor de bovenste rij. 

Binnen elk van deze verkeerspatronen kunnen diverse presen

tatievormen warden toegeoast: spraak, muziek, bewegend 

beeld, getallenreeks, tekst en dergelijke. 

Vooral voor de kosten is de p~esentatievorm van belang. 

Voor telegrafie b.v. kan worden volstaan met een net van 

geringe kanaal-capaciteit, voor eenvoudig geluidstransoort 

(telefoon) is weer een grotere capaciteit nodig en de over

brenginq van bewegend beeld met geluid (televisie, beeldte

lefoon) vergt een zeer grate caoaciteit. 
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In welke mate de presentatievormen zich in alle vier ver

keerspatronen zullen ontplooien, hangt af v an de capaciteit 

van de te bouwen comrnunicatie-netwerken. Op politiek niveau 

ligt de keuze hoeveel middelen men daarvoor wil aanwenden. 

Zelden zullen diensten (ook nieuwe) slechts v an een infor

matieverkeerspatroon aebruikmaken. Zo is voor een omroep

dienst een consultatief medium (b.v. het omroeoblad of tele

tekst) onontbeerlijk bij de publieksvorming. Teleregistratie 

bedrijft de Telefoondienst in de automatische vastleaqing van 

de tijdsduur van gesprekken om deze in rekening te kunnen 

brengen aan de abonnees. Het qaat hier dan e v enwel slechts 

om een neven-activiteit, die bedoeld is om de allocutie

resp. conversatiedienst mogelijk te maken. Dominant blijft 

veelal een patroon. 

Een van de keuzes, die thans in Nederland moeten warden ge

maakt is welke techniek zal warden toeqepast om reqistratie 

mogelijk te maken ter ondersteuning van allocutieve diensten. 

Abonnee-televisie, wat men daaronder ook verstaat, kan al

leen wanneer het mb~eli5k is een abonnements~eld te he f fen. 

Voor de mate waarin zich corrunercieel exnloiteerbare consul

tatie-diensten zullen ontwikkelen is de vraag van groat be

lang welk systeem zal warden aekozen. Zal het ook een ont

plooiingsmoqelijkheid bieden aan consultatie-diensten van 

corrunerciele aard? De te mak e n technische keu ze zal van gra

te invloed zijn op de aard van de nieuwe diensten. Wordt b.v. 

gekozen voor een eenvoudig systeem van kanaal-versleutelinq 

(b.v. scrambling), dan opent dat weinig o erspectieven voor 

corrunerciele consu ltatiediensten. 

Een geheel andere ontwikkeling mag evenwel warden verwach t 

wanneer b.v. besloten zal warden tot de invoerinq van kie

zers en geleidelijke o!'lbouw van de mini-sternetten tot lang

armige sternetten. Het veelbelovende gebied van tele-consul

tatie krijgt dan volon kansen in Nederland. Groot-Brittannie 

koos reeds voor een zeer toekomstgericht net. 

Meer investeringen vergt een dergeli~ke keuze wel. 

Een eenvoudig versleutelinqssysteem met weiniq mogelijkheden 

kost enkele honderden guldens per abonnee; voor een geraffi

nee rd kiessysteem wordt gesoroken ove r dui zend gulden per 

aangeslotene . Voor de kabel-exolo itante n onts t aat dan e ven

wel een grotere rnarkt voor verhuur van kanalen. 
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Het BIT-rapport beschrijft de keuze-mogelijkheden zonder 

een specifieke voorkeur uit te spreken, maar wel wordt dui

delijk dat het meest qezien wordt in een systeem dat consul

tatie-diensten onbelemmerde kansen biedt. 

Het zal niet eenvoudig zijn voor de politieke besluitvormers 

om tot verantwoorde keuzes te komen in de warwinkel van tech

nische mogelijkheden en al dan niet vermeende belangenconflic

ten. De aanbevelingen van het BIT-rapport houden C.aar in 

sterke mate rekening mee. 

De belangrijkste aanbevelinqen zijn: 

1. Een patroon-eiqen wetgeving voor de vier informatie

verkeerspatronen: conversatie,allocutie,consultatie 

en reqistratie. 

2. Verdeling van de beschikbare capaciteit aan ether- en 

kabel-kanalen voor allocutie-, conversatie-,consulta

tie- en registratie-gebruik. 

3. Vrijqeven van de kabel voor tele-consultatiediensten 

(geen voorafgaand verlof) . 

4. Ontwikkeling van een beleidsplan voor geleidelijke om

bouw van de Nederlandse zgn. kabeltelevisie-netten voor 

multi-functioneel gebruik, in samenhang met de PTT-olan

nen voor een diensten-geintegreerd telefoonnet. 

5. Strikte scheiding van verantwoordelijkheden voor tele

informatievoorzieningen en tele-in!ormatiediensten. 

6. Instelling van een technisch gerichte tele-informatieraad. 

7. Instellina. van een toe~assinas9erichte tele-infornatie

dienstenraad. 

8. Oprichting van een Tele-informatie-instituut. 

9. Een actief overheidsbeleid bij de ontwikkeling van tele

consultatiediensten (het zgn. elektronisch uitgeven), 

2oals: 

a. vol-kanaal-teletekst 

b. tele-bevoorrading van video-recorders en andere bij 

ontvangers gepl~atste qeheugenapoaratuur. 




