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De Autoriteit Consument en Markt

• De ACM ziet er op toe dat bedrijven eerlijk concurreren en 

beschermt consumentenbelangen

– Mededingingstoezicht

– Rechten van consumenten

– Sector-specifieke regulering

• http: www.acm.nl, http: www.consuwijzer.nl
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De ACM en 5G

• De ACM onderzoekt welke gevolgen 5G heeft voor haar 

toezichthoudende taken

• 5G paper gepubliceerd via de ACM website

– https://www.acm.nl/nl/publicaties/5g-en-de-autoriteit-consument-en-markt

• Onderwerpen:

1. De ontwikkeling van 5G

2. Mededinging

3. Delen van infrastructuur

4. Netneutraliteit

5. Spectrum

6. Nummers

7. De consument

https://www.acm.nl/nl/publicaties/5g-en-de-autoriteit-consument-en-markt
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1. De ontwikkeling van 5G

3 speerpunten

• Ontwikkeling vindt plaats in 3GPP

• Mogelijk vanaf 2020 beschikbaar in Nederland

• Europese doelstelling om in 2025 steden en transportwegen te 

bedekken

IoT
Verticals

Groei in 

dataverkeer
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1. De ontwikkeling van 5G

Kenmerken zijn niet altijd specifiek voor 5G maar helpen om de 

doelstellingen te halen

1. Hardware

– Nieuwe “radio interface” voor versturen van bits over de ether

– Nieuwe antennetechnologie (“Massive MIMO”)

2. Software

– SDN/NFV: De “softwarisatie” van netwerken

– Netwerk “slicing”: opdelen van het netwerk in virtuele subnetwerken

3. Netwerkarchitectuur

– Heterogene netwerken

– Mobile Edge Computing

4. Spectrum

– Meer frequentieruimte

– Flexibeler inzet

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjztrufjKrgAhVRLVAKHc4CDm4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.allaboutphones.nl%2Feu-5g-frequentie-2020%2F&psig=AOvVaw3kruK5iaH_jPDyZoa4KqPa&ust=1549645160644107
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1. De ontwikkeling van 5G

• 5G beoogt het leveren van connectiviteit voor “verticals”: 

toepassingsgebieden met eigen karakteristieke eisen

– Auto-industrie en logistiek

– Gezondheidszorg (e-Health)

– Fabricage (maakindustrie)

– Media en entertainment

– Publieke veiligheid

• Verdienmodel voor mobiele providers is nog onzeker

– Voor welke toepassingen is 5G echt nodig?

– Kunnen hiermee investeringen worden terugverdiend?
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2. 5G en mededinging

• 5G vereist substantiële investeringen 

• 5G kan gevolgen hebben voor de waardeketen van mobiele 

dienstverlening

– Providers zullen het programmeren van slices mogelijk 

‘uitbesteden’ aan derde partijen

– Verticals zullen mogelijk spectrum verwerven

– Mogelijk zullen gespecialiseerde “system integrators” ontstaan 

• De ACM volgt deze ontwikkelingen en de mogelijke 

mededingingsrisico’s 

• Projecten voor Onderzoek & Ontwikkeling en het 

mededingingsrecht 
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3. 5G en het delen van infrastructuur

• Wat is het delen van infrastructuur? 

• Onderscheid actieve en passieve sharing

• In Nederland komt sharing ook voor

– Bijvoorbeeld: Tele2 gebruikt opstelpunten en antennes op locaties 

van T-Mobile

– Delen van masten, dekking in tunnels etc

• De ACM gaat inventariseren of guidance gegeven kan worden 

voor infrastructure sharing

– Mede op basis van BEREC studies
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3. 5G en het delen van infrastructuur

• Gezien de substantiële investeringen die 5G vereist, neemt het 

belang van infrastructure sharing mogelijk toe

– Het delen van infrastructuur kan kostenbesparingen opleveren

– Het delen van infrastructuur kan ertoe leiden dat de mededinging 

wordt beperkt

• Relevante regelgevende 

kaders voor 

infrastructure sharing: 

– Het telecomraamwerk 

– De mededingingswet
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4. 5G en netneutraliteit 

• Europese netneutraliteitsverordening: de provider moet in 

principe al het verkeer op technisch gelijke wijze behandelen

• 5G biedt diverse mogelijkheden voor service differentiatie en 

daarmee juist technisch ongelijke behandeling van verkeer

– Netwerk slicing

– 5G QoS Class Identifiers (5QI)

– Mobile Edge Computing (MEC) 

• Welke ruimte biedt de verordening voor service innovatie in 5G?
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4. 5G en netneutraliteit

• De netneutraliteitsverordening biedt veel ruimte voor service 

differentiatie in de context van 5G

• Netwerk slicing is een geschikte technologie om gespecialiseerde 

diensten aan te bieden

– Bijvoorbeeld: connectiviteit met specifieke kwaliteitsvereisten ten 

behoeve van verticals

• Mobile Edge Computing kan 

worden gebruikt om specifieke 

diensten (bijvoorbeeld: VR) een 

lagere tijdsvertraging toe te kennen
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5. 5G en spectrum 

• Toewijzing van meer frequentieruimte voor mobiel, met name in 

hogere frequentiebanden

– Actieplan Digitale Connectiviteit, juli 2018

• Drie frequentiebanden waarvoor op dit 

moment 5G wordt ontwikkeld

– 700 MHz (2x30 MHz): lage frequentie, 

beperkte bandbreedte. Geschikt voor 

bijvoorbeeld IoT toepassingen

– 3500 MHz (max 400 MHz): belangrijke 

5G band met veel bandbreedte 

– 26 GHz: beperkt bereik, veel 

bandbreedte. Wordt naar verwachting 

lokaal of regionaal vergund
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5. 5G en spectrum 

• Nota Mobiele Communicatie geeft het kader voor frequentie-

uitgiftes in de komende 5 à 10 jaar

– Gepland voor Q1 2019

• Veilingen mobiele frequenties:

– 700/1400/2100 MHz band eind 2019 of begin 2020

– 3500 MHz eind 2021 of begin 2022, vergunningen per 2022 en 2026

• ACM heeft een adviserende rol bij gevolgen spectrumbeleid voor 

voor concurrentie 

– Consultatie veilingadvies loopt

– Zie www.acm.nl

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGlbixiargAhWLZFAKHaU8AtgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F159142861%40N05%2F29126398788&psig=AOvVaw2M92ETyn6HuCI80_OBBgAQ&ust=1549644372475745
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5. 5G en spectrum 

• Leveren van specifieke connectiviteit voor verticals is een 

speerpunt in 5G

• Naast mobiel spectrum is hiervoor aanvullende frequentieruimte 

nodig: 

– Public Access Mobile Radio (PAMR): Netwerken van 

gespecialiseerde aanbieders

– Private Mobile Radio (PMR): Netwerken in eigen beheer

• Kandidaatbanden in onderzoek door EZK/AT:

– 2300 MHz (Licensed Shared Access)

– 3500 MHz (ten minste 2x20 of 1x40 MHz)
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6. 5G en nummers

• De ACM geeft nummers uit en houdt 

toezicht op het gebruik er van

– Op basis van nummerplannen van het 

Ministerie van EZK

• 097 nummerreeks (12 cijfers)

– Gestart in 2011 om te voorzien in groei van het Internet-of-Things

– Nu alleen 0970 reeks in gebruik, tot 100 miljoen aansluitingen

– Voorlopig genoeg nummers beschikbaar

• 06 nummerreeks (10 cijfers)

– Mobiele nummers, ca. 90% uitgegeven

– Nog veel nummers op voorraad bij providers

– Nieuwe diensten kunnen leiden tot meer vraag

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY7rjkh6rgAhVMPFAKHZNKBuwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gsmhelpdesk.nl%2Fnieuws%2F11319%2Fruim-90-procent-van-alle-beschikbare-06-nummers-zijn-uitgegeven&psig=AOvVaw35_bZsR8-YctyHbhN66068&ust=1549643963498964
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6. 5G en nummers

• Mobiele netwerkcodes (MNC’s)

– Nodig om toegang te krijgen tot een mobiel netwerk

– Slechts 2 cijfers, dus 100 beschikbaar. 

– Ongeveer de helft in gebruik

– De ACM toetst bij uitgifte op openbaarheid netwerk

– MNC’s 95 t/m 97 kunnen vrij worden gebruikt

• Embedded-SIM (E-SIM)

− “Over the air” aanpassen van gegevens op 

SIM-kaart

− Wisselen van provider zonder SIM-wissel

− GSMA heeft specificatie ontwikkeld

− De ACM volgt de lopende 

implementatieprocess
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7. 5G en de consument

• De ACM wil een soepele overgang naar 5G 

ondersteunen en doet dit via o.a. Consuwijzer

• Contractvormen en abonnementen

– Aanbod aan abonnementen kan ingewikkelder 

worden door gespecialiseerde diensten

– Verschillende contractuele voorwaarden voor 

verschillende diensten

• Oude toestellen

– Uitfasering van 2G en 3G maakt oude toestellen 

onbruikbaar

– Goede en tijdige informatie is belangrijk

– Mogelijkheid tot kosteloos beëindigen abonnement

Consuwijzer.nl

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU4P_3hargAhVHJFAKHYKgB5AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.consuwijzer.nl%2F&psig=AOvVaw1O2DbSjUmxWt7IaF-ly5G-&ust=1549643441646670
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Vervolgtraject

• Het vervolgtraject: 

– Workshop met het thema ‘5G en toezicht’ op 18 maart a.s.

– Het mogelijk ontwikkelen van leidraden over de toepassing van 

regelgeving bij 5G

• In het vervolgtraject ligt de nadruk op:

– Netneutraliteit

– Het delen van infrastructuur

• Aanmelden kan via dennis.brouwer@acm.nl

mailto:dennis.brouwer@acm.nl
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Vragen?
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