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Vanuit de Europese Commissie (EC), GSMA en INTUG zijn presentaties gehouden door Vesa 

Terävä, Afke Schaart en Nick White. Tijdens de discussie zijn de volgende hoofdpunten naar 

voren gekomen:  

Nick White, INTUG gaf een overzicht van de prioriteiten van INTUG in de relatie naar de 

Europese Commissie. Zo geeft INTUG input vanuit de zakelijke ICT-gebruikers o.a. over het 

nieuwe regelgevende framework dat wordt voorbereid voor de Telecom Single Market en 

Digital Single Market en de implementatie van de roaming verordening. Vesa Terävä heeft 

aangegeven dat de EC openstaat voor een dialoog met sparringpartners vanuit de vraagzijde 

van de markt, zoals INTUG, BELTUG en BTG. Zij vormen hiermee een tegenwicht voor de 

aanzienlijke aanwezigheid in Brussel van de aanbodkant van de markt (leveranciers). INTUG, 

BELTUG en BTG vinden immers een eenduidige en compactere regelgeving op 

ICT/telecommunicatiegebied erg belangrijk.  Een goede en structurele dialoog met de EC, 

maar ook met marktpartijen en hun branchevertegenwoordigers vormt hiervoor een 

randvoorwaarde.  

De verbreding van het communicatietechnologie- en telecommunicatiewerkveld is een 

gegeven waarop INTUG, BELTUG en BTG al hebben geanticipeerd. Naar verwachting zal in de 

komende periode een nog hoger tempo moeten worden ontwikkeld om enerzijds te 

anticiperen op de technologische en –marktontwikkelingen. Anderzijds om de rol van 

brancheverenigingen toekomstbestendig te kunnen invullen.  

De ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals 5G, vraagt om snellere invoering van 

relevante Europese regelgeving, met een dringende noodzaak tot een harmonisering van het 



spectrum  in de verschillende lidstaten. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de 

frequentieveilingen die door de nationale overheden veelal als extra inkomstenbron worden 

gezien in plaats van een faciliterend middel voor de invoering van nieuwe ICT-

infrastructuren. Binnen Nederland wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van 

frequenties en een goede, draadloze, digitale infrastructuur waardoor Nederland beter kan 

concurreren. Voorbeelden hiervan zijn het ter beschikking stellen van de vrije guard Dect 

band en de wijze waarop met de ‘4G-frequenties’ is omgegaan  door de verschillende 

overheden.  

De invoering van een zogenoemde e-sim of softsim is van cruciaal belang als het gaat om 

machine-to-machine communicatie (Internet of Things). Hier is echter nog geen 

industriestandaard voor afgesproken, waardoor er een reële kans is op desinvesteringen 

door zowel marktpartijen als gebruikers. Naar verwachting komt de GSMA medio 2016 met 

specificaties voor de e-sim. Diverse leveranciers (Oberthur, Gemalto, Gieseke & Devrindt, 

etc)  leveren al pre-standaard systemen. Meer informatie is te vinden op de website van 

GSMA, www.gsma.com.  

BTG werkt aan de realisatie van een business case voor een Mobiele Netwerk Code (MNC) 

waarbij mobiele dienstverlening en beschikbaarheid van mobiele providers is geïntegreerd. 

De e-sim biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Hiervoor wordt een strategische 

samenwerking met marktpartijen beoogd. Vanuit INTUG en BELTUG is aangegeven dit een 

interessant initiatief te vinden.  

Vanuit BTG is aangegeven dat er een nationale/internationale mobiele infrastructuur 

standaard is benodigd voor de realisatie van indoor coverage. BTG onderzoekt 

mogelijkheden om indoor dekking te realiseren binnen bedrijven en –terreinen. Vanuit 

BELTUG is deze noodzaak onderschreven. BTG en BELTUG zullen deze thematiek gezamenlijk 

agenderen in hun dialoog met overheden en markt. 

 

 

 

http://www.gsma.com/
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De volgende zaken zijn besproken: 

 Indoor coverage 
INTUG, BELTUG en BTG zijn van mening dat een internationale standaard nodig is. 
BELTUG heeft al een informatienota opgesteld, die aanvullend door BTG wordt 
bekeken. De focus van BELTUG ligt op de realisatie van een mobile operator standard 
en bewustwording bij gebouwenbeheerders of projectontwikkelaars van het feit dat 
zij voorzieningen voor indoordekking zouden moeten opnemen in hun ontwerpen en 
bestekken. Deze partijen (bv CBRE) zijn zich hier zeer van bewust en zijn de drijvende 
kracht achter de werkgroep indoor dekking. BTG stuurt aan op de realisatie van een 
standaard voor de aanleg van een indoor infrastructuur voor publiek GSM, UMTS, 
LTE. De ontwikkeling van 4G gaat zo snel dat het de vraag is of er nog energie gestopt 
moet worden in 2G en 3G.  

  
 Daarnaast zou deze standaard moeten gelden voor private indoortoepassingen, 

waaronder GSM, pLTE en portofonie. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop 
Distributed Antenna Systems voor publiek GSM/UMTS/LTE en private 
indoortoepassingen complementair kan worden gemaakt aan WiFi. DAS systemen 
zijn duur en moeilijk te onderhouden. Veel beter is het gemeenschappelijk gebruik 
van indoor 4G systemen. Er wordt hierbij een standaardinfrastructuur nagestreefd, 
waaraan alle mobiele providers zich kunnen committeren. Een voorbeeld model is  
Heathrow Airport Londen. Deze organisatie heeft als eerste gezamenlijk met de 
mobile providers een standaard kunnen ontwikkelen voor mobile 
indoorinfrastructuur. Op dinsdag 8 december neemt Jan van Alphen, voorzitter BTG 
deel aan een tafel 3-discussie rond vergunningsvrij gebruik en telekwetsbaarheid, die 
door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is georganiseerd. 
Bovengenoemd thema vormt één van de discussieonderwerpen in deze dialoog.  

  
Apple 

 Apple voert een gesloten beveiligingspolicy inzake de eigen hard- en software. 
INTUG, BELTUG en BTG achten een toegangsvrij gebruik wenselijk, waarbij de hard- 



en software van Apple zou moeten werken met de systemen en netwerken van alle 
providers. Dit is ook wenselijk voor de installatie van sterke authenticatie (two way 
factor authentication, bv. Voor de overheid of voor bancaire toepassingen).     
Het zou wenselijk zijn als Apple bepaalde, gesloten API's open zet. Hierdoor kunnen 
bedrijven innovatieve beveiligingsoplossingen maken op basis van secure elements 
op de e-simkaart. De security fundamenten (encryptie keys)  komen dan bij bedrijven 
te liggen en niet meer bij operators of leveranciers van smartphones. Elk bedrijf kan 
dan verantwoordelijk zijn voor zijn eigen security.  

  
Roaming 
De nieuwe Europese roaming verordening schaft roaming in Europa af vanaf juni 
2017. Er moeten echter nog belangrijke implementatieregels gedefinieerd worden. 
INTUG pleit voor een beperking van mogelijke uitzonderingen die de afschaffing 
kunnen beperken. Er is momenteel een consultatie rond roaming, waarop INTUG zal 
antwoorden met de visie van de zakelijke ICT-gebruikers.  

  
 Hard- en softsim-oplossingen 

Een projectgroep binnen BTG ontwikkelt een businesscase voor MNC, waarbij de 
dienstverlening op e-simkaarten (of softsim) wordt overwogen. De lange termijn visie 
van INTUG en BELTUG is gericht op e-sim, omdat er een groot aantal (technologische, 
juridische, nationale en internationale) ontwikkelingen gaande zijn, die uiteindelijk 
moeten worden vertaald in een wendbare, toekomstbestendige toepassing en 
dienstverleningsmodel. Op 15 december presenteert de werkgroep MNC de 
businesscase aan het bestuur BTG. Binnen de BTG werkgroep zijn meerdere 
scenario's ontwikkeld over het te kiezen dienstverleningsmodel, waarbij het 
uiteindelijke doel is om geïntegreerde dienstverlening te ontwikkelen in een 
strategische samenwerking met marktpartijen. Besproken is dat de wijze van 
invulling geen blokkade vormt voor het gezamenlijk optrekken in deze ambitie, want 
het uiteindelijke doel is gelijk. Dit bestaat uit participatie van alle mobiele providers 
in één servicemodel, optimalisatie van (indoor) bereikbaarheid, beschikbaarheid en 
minder telekwetsbaarheid.  
  

 Critical communications/disaster communication 
BTG wil meer ruimte in wet- en regelgeving voor de invulling van bedrijfszekerheid en 
veiligheid voor bedrijfskritische communicatie voor bijvoorbeeld de zorg, politie en 
Defensie. In de huidige wet- en regelgeving wordt dit te beperkt geborgd. In release 
13 van LTE zitten alle tetra specs. Een en ander zal productief zijn in 2017. Operators 
kunnen dan tetra achtige diensten ontwikkelen op bestaande 4G netwerken, e.e.a. 
inclusief prioriteitsopties voor de OOV sectoren. Deze kritische 
communicatieprocessen lijden in toenemende mate onder de toenemende ICT-
afhankelijkheid of zogenaamde telekwetsbaarheid. De vraag is op welke wijze betere 
beschikbaarheidgaranties kunnen worden gerealiseerd.  Naschrift: Hier ligt een grote 
kans bij de komende veiling van de 700Mhz banden. Bij de veiling zouden de 
prioriteitswensen van OOV gelijk meegenomen kunnen worden. Binnen de LTE 
standaards zijn hier grote mogelijkheden, op landelijk, regionaal en site niveau.   

  
INTUG, BELTUG en BTG slaan de handen ineen, de samenwerking wordt verder 



vormgegeven. Er is overeengekomen dat BTG-leden, van de gebruikerskant op 
vrijwillige basis, net als de BELTUG-leden, toegang krijgen tot het INTUG-
lidmaatschap. INTUG kan hiermee BTG-leden consulteren, waarbij het contact via de 
BTG-organisatie loopt. BTG beoogt voortaan deel te nemen aan de internationale 
vergaderingen binnen de INTUG-board/een boardmembership wordt beoogd. 
 

 Door de samenwerking binnen INTUG heeft BTG ook toegang tot de INTUG Code of 
Conduct voor de softwareproviders. Deze moet meer duidelijkheid bieden in 
licentiestructuren, updates en upgrades. Zakelijke afnemers kunnen een voordeel 
behalen in de Total Cost of Ownership en Life Cycle Management. De code of 
conduct biedt duidelijkheid en bescherming van zowel de belangen van 
softwareproviders als hun zakelijke afnemers. 

 

 

 


