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BTG zieT oplossinG voor vollediG 
mobiel bereik 112 in nederland 

Tekst Paul 
Teixeira

Tot 50.000 adressen in Nederland zijn niet in staat om de nooddienst 112 via de mobiele 
telefoon te bereiken. Omgerekend komt dat neer op circa 1 procent van het Nederlandse 
grondgebied. Dat stelt operator KPN in een bericht dat door De Persdienst, de landelijke 
redactie van acht regionale dagbladen, is verspreid. Volgens de BTG, de onafhankelijke 
Nederlandse vereniging van grote telecomafnemers in de profit- en non-profitsectoren, 
behoort een landelijke dekking echter wel tot de mogelijkheden. Al moet de overheid 
daar wel een afdwingende rol in spelen, aldus de BTG.

In de gebieden waar 112 niet 
mobiel bereikbaar is, kan de 
nooddienst wel via de reguliere vaste 
netwerkinfrastructuur van KPN 
worden gebeld, zo stelt de operator 
desgevraagd. De telecommer heeft 
van de Nederlandse overheid een 
verplichting als het gaat om het 
garanderen van de bereikbaarheid 
van het 112-telefoonnummer. Het 
ministerie van Economische Zaken 
komt nog dit jaar met een rapport 
over de mobiele bereikbaarheid in 
Nederland.

WiTTe PleKKeN
Reden voor de ‘witte plekken’ in 
de mobiele netwerkinfrastructuur 
van KPN is het feit dat er ter 
plaatse te weinig – of geen – 
zendmasten voor de mobiele 
telefonie staan. Die situatie bestaat 
zowel in landelijke gebieden als in 
stedelijke omgevingen (waaronder 
delen van de binnenstad van 
Amsterdam). De oplossing van 
het bereikbaarheidsprobleem – het 
bijplaatsen van zendmasten in 
de bewuste gebieden – is echter 
‘weerbarstig’, zo stelt de operator 
als reactie op de berichtgeving van 
De Persdienst. Die ‘weerbarstigheid’ 
is niet alleen terug te voeren op de 
extra kosten van het aanleggen van 
de benodigde infrastructuur. Het 
gaat tevens in sommige gevallen om 
zaken als vergunningen die niet of 
te traag worden afgegeven door de 
verantwoordelijke lokale overheden.

VOice OVer lTe
De BTG, de onafhankelijke 
Nederlandse vereniging van grote 
telecomafnemers in de profit 
en non-profit sectoren, ziet een 
mogelijke verbetering van de 
112-bereikbaarheid door de komst 
van Voice over LTE (VoLTE, bellen 
via het mobiele 4G-datanetwerk) 
in lage frequentiebanden zoals 
800 MHz. Het een en ander heeft 
te maken met de verbetering van 
circa tien procent van het bereik 
binnenshuis door de toepassing 
van lage frequentiebanden. Het is 
echter nog niet bekend wanneer 
VoLTE in Nederland door KPN 
en andere operators zal worden 
geïntroduceerd. Met de veiling van 
de 700 MHz-frequenties over enkele 
jaren wordt een en ander wederom 
een kleine tien procent verbeterd. 
Al biedt ook dat geen volledige 
dekking, aldus BTG-woordvoerder 
Teus van der Plaat. “Uiteindelijk zal 
van de naar schatting 50.000 mensen 
die thans geen 112-dekking hebben, 
de helft nog overblijven, zo schat 
ik. Er blijft altijd een groep die geen 
dekking heeft.” 

Volgens Van der Plaat spelen hierbij 
bedrijfseconomische overwegingen 
mede een rol. “De commerciële 
operators blijven, begrijpelijk, 
altijd de afweging maken tussen de 
verwachte draadloze omzet versus 
de investeringen die men moet 
doen in het netwerk om dekking 

te realiseren. Het investeren van 
100.000 euro voor een mast met 
apparatuur voor een gebied waar 
nauwelijks mensen wonen, gaat niet 
vanzelf gebeuren. De enige manier 
om dat op te lossen is operators 
die frequentieblokken kopen bij de 
frequentieveiling wettelijk dwingen 
100 procent landelijke dekking te 
realiseren. Daar valt nog veel over 
te zeggen, al denk ik dat er wel veel 
weerstand tegen zal komen vanuit de 
operators.” 

ANDere OPlOssiNG
BTG-zegsman Van der Plaat ziet 
in de tussentijd nog een andere 
mogelijkheid: “Een eerste simpele 
maatregel kan zijn in gebieden met 
een bevolkingsdichtheid van minder 
dan x inwoners per kilometer toe te 
staan, of af te dwingen dat operators 
elkaars netwerken mogen of moeten 
gebruiken. Hierdoor hoeft maar één 
bedrijf te investeren, en kunnen allen 
er gebruik van maken. Als men zo 
de ongunstige plekken onder elkaar 
verdeelt, is 
er wel tegen 
redelijke 
kosten overal 
dekking te 
creëren. Deze 
methode 
wordt onder 
andere in 
Zweden 
toegepast.”¨



update

2                3

M2M-Markt wordt in 2017 
door 3G en 4G GedoMineerd

Tekst Paul 
Teixeira 

en Marco 
Mekenkamp

Daar waar 2G-technologie nu nog overheersend is als het gaat om machine-
to-machine-communicatie (M2M), zal die positie binnen drie jaar door 3G- en 
4G-communicatie worden overgenomen. Dat voorspelt het marktonderzoeksbureau 
Berg Insight de zesde editie van zijn ‘Global Wireless M2M Market’-rapport.

“Wij zien een groeiend dataverbruik als het gaat om 
machine-to-machine-communicatie”, stelt Tobias 
Ryberg, senior analist bij Berg Insight, vast. “Dat zorgt 
voor de opmars van snellere technologieën zoals 3G en 
4G. Ook hebben enkele operators al aangekondigd dat zij 
hun 2G-infrastructuur binnen een paar jaar op non-actief 
zullen zetten. Het Amerikaanse AT&T trekt bijvoorbeeld 
al in 2016 de stekker uit zijn 2G-netwerk. In Japan 
hebben de drie grootste mobiele operators inmiddels hun 
2G-netwerken op zwart gezet.”

De ontwikkeling van ‘connected cars’ door 
autofabrikanten is volgens marktvorser Berg Insight 
een andere belangrijke reden voor de snelle adoptie van 
snellere mobiele datatransmissie bij M2M-toepassingen. 
Het Amerikaanse General Motors komt in 2015 met 
de Chevrolet Malibu waarin een 4G-ondersteuning is 
ingebouwd. De fabrikant zegt in 2016 met in totaal 
30 nieuwe modellen met 4G-voorzieningen te zullen 
komen. De Duitse autoproducent Audi, onderdeel van 
de Volkswagen Groep, heeft eveneens aangekondigd dat 
het volgend jaar een model (in zijn bestaande A3-reeks) 
met ingebouwde 4G-communicatiemogelijkheden op de 
markt gaat brengen.

GroTe vluchT
BTG, de onafhankelijke Nederlandse vereniging 
van grote telecomafnemers in de profit- en 
non-profitsectoren, verwacht ook dat het inzetten van 
4G-technologie voor M2M in Nederland een grote vlucht 
zal nemen. Al zegt de vereniging dat het prijsniveau van 
4G-modems nog relatief hoog is. BTG-woordvoerder 
Teus van der Plaat denkt echter dat er voorlopig in 
Nederland geen sprake zal zijn van het uitzetten van 
2G-netwerken. “Er zijn in ons land nog zeer veel mensen 
die relatief weinig bellen en hun mobiele telefoon dan 
ook alleen aanzetten als dat nodig is. Dit komt vooral 
voor bij ouderen die niet opgegroeid zijn in het ‘always 
on’-tijdperk. Het gaat vaak om abonnees die de operators 
liever kwijt dan rijk zijn, omdat ze een zeer goedkoop 
prepaid abonnement hebben of gebruik maken van een 

sim-only-abonnement van een paar euro per maand. Die 
bewuste groep gebruikt doorgaans nog mobiele telefoons 
van het type ‘baksteen’. Wij schatten dat het in totaal 
zeker nog wel om een groep van ruim twee miljoen 
mensen gaat”, zegt Van der Plaat.

AnDere MoTIeven
BTG-zegsman Van der Plaat ziet nog andere, meer 
economisch getinte motieven, voor het nog in stand 
houden van de Nederlandse 2G-netwerkinfrastructuur. 
“In de M2M-markt is op dit moment nog een grote 
hoeveelheid apparatuur in gebruik die uitsluitend 
en alleen gprs-ondersteuning heeft. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om vitale overheidsinstallaties (denk aan 
sluizen en bruggen) en andere apparatuur zoals cv-ketels. 
Ook oudere elektriciteitsmeters, waarvan er nog vele 
honderdduizenden in gebruik zijn, werken met gprs. 
Het uitzetten van gsm/2G-netwerken in Nederland 
zou betekenen dat fabrikanten gedwongen worden om 
de vaak wat oudere apparatuur sneller dan begroot te 
vervangen.”

2G-neTWerk Delen
Dat laatste ziet de BTG voorlopig niet gebeuren, zegt 
Van der Plaat. Hij denkt dat operators in Nederland 
eerder de 3G-netwerken op zwart zullen zetten dan de 
2G-infrastructuur. “Dat zijn namelijk datanetwerken 
waarvan de huidige gebruikers veel sneller een nieuwe 
4G-telefoon aan zullen schaffen. Mogelijk gaan de 
operators samenwerken, als dat tenminste van de 
Autoriteit Consument en Markt mag, om gezamenlijk 
een 2G-netwerk met landelijke dekking te realiseren 
voor ‘oudere gebruikers’ en op gprs-gebaseerde 
M2M-toepassingen. BTG is er een voorstander van dat 
de overheid c.q. de ACM operators toestaat netwerken 
te delen als het gaat om oude techniek die nog niet 
uitgeschakeld kan worden. De operators kunnen zich dan 
focussen op de nieuwe technologie en de kosten voor het 
onderhouden van oudere infrastructuur zoveel mogelijk 
beperken door samen te werken.”

reAcTIe oPerATors
Connexie heeft aan drie mobiele 
operators de vraag voorgelegd of 
er plannen zijn om het 2G-netwerk 
in Nederland uit te schakelen. 
KPN heeft hierop niets laten horen 
en T-Mobile volstond met de 
mededeling: “Aangezien klanten 
nog altijd gebruik maken van 
2G-technologie gaan we dat niet 
uitschakelen.” 
Vodafone daarentegen reageerde 
zeer uitgebreid: “2G heeft een 
belangrijke functie. Niet alleen 
wordt er veel op gebeld en 
gebruikgemaakt van mobiel internet 
(met oudere toestellen), ook voor 
Machine2Machinetoepassingen (in 
steeds meer apparaten wordt een 
simkaart geplaatst) wordt er heel 
veel gebruik van gemaakt. Als je 
2G uitschakelt, ligt Nederland op 

zijn gat. Daarnaast worden er ook 
steeds nieuwe doorontwikkelingen 
van 2G en 3G gevonden en 
gebruikt.” Ook het uitschakelen 
van 3G is niet aan de orde. “Er 
wordt veel gebruikgemaakt van ons 
3G-netwerk, lang niet alle toestellen 
zijn op dit moment geschikt voor 
4G. Lang niet iedereen vernieuwt 
ieder jaar zijn toestel, dus het zal 
nog wel even duren voordat dat het 
geval is.”

Op de vraag hoe Vodafone aankijkt 
tegen het idee van de BTG om 
samen te werken in een 2G-netwerk 
stelt Vodafone: “Dat is niet aan de 
orde. Al geruime tijd worden locaties 
op daken en masten gedeeld om 
antennes te plaatsen. Het delen van 
de ‘actieve’ onderdelen van een 
netwerk is niet eenvoudig. Op dit 

moment werken we wel gezamenlijk 
aan ‘regional roaming’, waarmee 
klanten in geval van zeer forse 
calamiteiten tijdelijk kunnen worden 
overgezet op een ander netwerk. Dit 
zal alleen werken voor spraak en 
sms.” ¨
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“In de M2M-markt is op 
dit moment nog een grote 
hoeveelheid apparatuur in 
gebruik die uitsluitend en 
alleen gprs-ondersteuning 
heeft.”


