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Deze gedachte liet me niet los na het bijwonen van 
het jaarlijkse TSOC nieuwjaarsdiner, dat ik in janua-
ri mocht bijwonen op uitnodiging van de voorzitter 
van deze vereniging. De TSOC staat voor Telecom  
Society en is een platform voor technologie, media 
en telecommunicatie. Met ruim 800 leden organiseert 
de TSOC een aantal events per jaar over onderwer-
pen die gerelateerd zijn aan telecom en media. Op 
het afgelopen Annual Dinner, dat gesponsord werd 
door alle grote telecompartijen uit Nederland waren 
een aantal zeer interessante sprekers uitgenodigd. 

Telecom gezien vanuit de financiële wereld 
De eerste spreker was een vertegenwoordiger van de APG 
de uitvoerder van de beleggingen van het ABP en veertien 
andere pensioenfondsen. Deze club belegt voor meer dan 
500 miljard euro in aandelen en deelnemingen, een on-
voorstelbaar groot bedrag. Binnen de APG is er een sector 
genaamd Media en Telecom, die met dertien personeelsle-
den 50 miljard moet beleggen in deze sector. Het gehoor 
van bijna 170 man en vrouw werd een blik gegeven op de 
telecomindustrie vanuit de puur financiële hoek. Vermeld 
moet worden dat de medewerkers van APG een bonus 
ontvangen op hun salaris als ze een hoger rendement ha-
len dan de index van aandelen in bijvoorbeeld de AEX. Om 
een idee te geven, de AEX startte in 1983 en wie toen 

had belegd in deze index heeft begin 2020 een rendement 
behaald van ruim 4000%. Het rendement per jaar kan ove-
rigens enorm verschillen, maar op de lange termijn stijgt 
de index toch met gemiddeld 7% per jaar. Buitenlandse 
indexen zoals NYSE en DAX  doen het over het algemeen 
beter. In een haarscherpe analyse werd getoond hoe het 
staat met de West-Europese mobiele operators in het alge-
meen en de Nederlandse operators in het bijzonder. Hoe-
wel er wel winst gemaakt wordt daalt de omzet al tien jaar 
met ca. 4% per jaar. Het verdienvermogen om te investe-
ren in nieuwe technologie is volgens deze financiële expert 
veel te laag. In gewone termen: er is al jaren in telecom in 
Nederland geen droog brood te verdienen. De gemiddelde 
winst per abonnee was volgens hem minder dan 1 euro 
per maand. De conclusie was dat de ARPU (Average Rate 
Per User) fors omhoog moet want het verdienvermogen is 
te laag en West-Europa komt hierdoor achterop in vergelij-
king met andere landen als Japan, Korea en de USA, waar 
de ARPU zeker een factor 2 hoger ligt.

Overigens is deze visie vanuit de consument gezien mis-
schien minder positief, want de Nederlandse netwerken 
behoren wereldwijd tot de top in snelheid en performance 
tegen een acceptabele prijs. De tarieven moeten dus vol-
gens de beleggingsexperts fors omhoog! Daar zat ik dan: 
Als pensionado en ‘genieter’ van een hoog rendement 
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Functions Virtualization, NFV). Een cen-
trale (open source) cloud met de centra-
le systemen, die via glasvezelverbindin-
gen verbonden zijn met de decentrale 
Mobile Edge cloud omgevingen. Deze 
Mobile Edge cloud omgevingen bevat-
ten de data van de gebruikers waardoor 
met hele lage latency en hoge snelheid 
diensten verricht kunnen worden. Met 
de relatief simpele RF hardware en an-
tennes worden de functies uiteindelijk 
draadloos gemaakt.  Ook hier schetst 
het gezegde software is eating the 
world uit Silicon Valley de situatie. Het 
aandeel specialistische hardware wordt 
steeds lager en de software neemt na-
genoeg alle functies over. Daarnaast is 

voor mijn pensioen (en de pensioenen 
van veel lezers van Intercom) vind ik 
een hoog rendement prima, maar als 
consument en gebruiker van de Ne-
derlandse mobiele netwerken werd  
mij een doemscenario geschetst: Pen- 
sioenfondsen gaan NIET investeren/be-
leggen in nieuwe (5G) netwerken, om-
dat het rendement veel te laag is, ten-
zij de tarieven met ca. een factor twee 
omhoog gaan. Volgens deze financiële 
analisten hebben onze operators onvol-
doende geld om massaal te investeren 
in de nieuwe netwerken. Ze zullen dat 
volgens deze analist maar mondjesmaat 
doen op hotspots, geen enkele operator 
zal zeggen dat ze niet investeren in 5G. 

Het is volgens deze analist financieel 
gewoon niet interessant te investeren in 
West-Eeuropese netwerken. 
Er wordt overigens wel belegd  in bedrij-
ven als Netflix, Google, Disney, Verizon 
en ATT in de USA, Rakuten uit Japan, 
SK Telecom uit Korea en vele andere. 
Die halen blijkbaar wel goede rende-
menten die hoger zijn dan de indices. 

Nieuwe netwerken gezien 
door de CCTO van T-Mobile 
Door de CCTO van T-Mobile werd ver-
volgens geschetst hoe de moderne 5G- 
netwerken in elkaar steken. De intelli-
gentie van deze netwerken zit volledig 
gevirtualiseerd in de software (Network 
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De bestaande operators zijn klant en zitten met de overheid 
in het bestuur van deze firma. Daarnaast is het voor iedereen 
mogelijk ook een nieuw virtueel netwerk te starten op deze 
multi user infrastructuur. Bijvoorbeeld de OOV-sector kan hier-
op de opvolger van C2000 gaan creëren als MVNO (mobile 
virtual network operator) in een network slice met prioriteit.

Telecom-NL 
De nieuwe firma is in hoge mate te vergelijken met Prorail, 
Tennet, Alliander, Enexis, Stedin... Ze krijgt een licentie van de 
overheid met het spectrum erbij. Om de financiering mogelijk 
te maken wordt er een verplicht rendement van 7% gehaald. 
Hierdoor kunnen pensioenfondsen als APG ook instappen, 
omdat ze dan de garantie van een acceptabel langjarig rende-
ment hebben. De bestaande operators verkopen hun (radio-) 
netwerken  aan deze firma. 

Tegenstanders van dit model zullen onmiddellijk roepen dat 
dit slecht is voor de competitie. Echter de kwaliteit en prijs 
van ons spoornet en de elektriciteitsnetwerken bewijzen dat 
dit best goed geregeld kan worden. De competitie gaat op een 
ander niveau plaatsvinden. Op het elektriciteitsnet is ook flin-
ke competitie aanwezig. De huidige operators blijven in bezit 
van een eigen centrale omgeving, simkaarten, roaming agree-
ments, vele toegevoegde diensten en klanten maar maken wel 
gebruik van het radio- en transportnetwerk van Telecom-NL.

de operatie van het netwerk praktisch volledig geautomati-
seerd hetgeen veel beheerfuncties overbodig maakt. Software 
robots managen het netwerk, de Japanse startup Rakuten 
werd als lichtend voorbeeld geschetst. Het werd de Google 
van de telecom industrie genoemd.

Het grote probleem van de bestaande operators is naast de 
winstgevendheid de skill set van hun medewerkers. Men moet 
zich volledig omvormen van een op hardware en infrastructuur 
georiënteerd bedrijf naar een IT-bedrijf dat hoog geschoolde 
software engineers in dienst heeft. Hiermee komt men dus 
op het pad van bedrijven als Amazon, Facebook, Google en  
Microsoft. Met de intelligente bit-pijp, waartoe de toekomstige 
5G-netwerken worden gedegradeerd  is volgens hem nauwe-
lijks geld te verdienen. Hij stelde voor Nederland dan maar te 
verdelen in drie delen waarbij elke operator ⅓ van het land zou 
bedienen qua infrastructuur, maar waarbij iedereen roaming 
toegang zou krijgen tot alle netwerken. Hierdoor worden de 
investeringskosten per operator veel lager.

Investeringen hoog, financieel rendement laag     
De bovenstaande toespraken en daarnaast ook een verhaal 
van Microsoft en hun innige samenwerking met ATT in de 
USA, waarbij ATT de cloud van Microsoft gebruikt voor hun 
dienstverlening brachten de nodige discussies op gang.

De vraag komt hierbij op of we in Nederland niet terug moeten 
naar een model waarbij het netwerk aangelegd wordt door 
een soort overheidspartij (stichting, ZBO, …) die in Nederland 
één netwerk aanlegt, te gebruiken door alle huidige en moge-
lijk nieuwe operators. Deze Telecom-NL (reïncarnatie van de 
PTT?) krijgt alle frequenties van de overheid en creëert een 
draadloze snelweg over Nederland met zeer hoge outdoor en 
indoor dekking. Ze heeft een ‘uniforme dekkingsplicht’, ook de 
bekende weduwe uit Appelscha krijgt een fantastische 5G up- 
en download snelheid. Via wetgeving wordt de Telecom-NL 
gedwongen in de verste uithoeken, op de Noordzee, in de 
Natura 2000 gebieden etc. goed dekking te bieden, maar ook 
in stadions, stadscentra, tunnels. Bedrijven en consumenten 
kunnen geen abonnement afsluiten bij Telecom-NL.
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performance. Defensie moet dan wel een eigen netwerk core 
aanschaffen en kan 5G local breakouts realiseren op defensie-
complexen. Daarnaast kan er gemakkelijk roaming en mobiele 
infra in het buitenland geregeld worden bij militaire operaties. 
Dit kan doorgetrokken worden naar schepen, vliegtuigen en 
overzeese gebiedsdelen en ambassades. Kortom deze con-
structie biedt ook voor Defensie vele voordelen.

Conclusie 
Er verandert van alles in de wereld. Het is de vraag of we na 
de privatisering van de Postcheque en Girodienst in 1986 en 
de verzelfstandiging van de Koninklijke KPN in 1989 niet terug 
moeten naar een Telecom-NL, die voor de BV Nederland de 
opdracht krijgt een fantastische innovatieve, kostenefficiënte, 
veilige draadloze infrastructuur te installeren en te onderhou-
den. 

Het ontneemt de bestaande operators het investerings- 
dilemma en een hoofdpijndossier, geeft pensioenfondsen de 
mogelijkheden langjarig 7% rendement te halen op Neder-
landse telecominfrastructuur en maakt tegelijkertijd de weg 
vrij voor innovatie, nieuwe aanbieders en de opvolger van  
het C2000 netwerk. Het is tijd om na 30 jaar de bakens te 
verzetten!

Vanwege de leveranciersafhankelijkheid en security moet 
Telecom-NL minimaal een two vendor policy volgen. Daar-
naast moet men wettelijk afgedwongen maatregelen nemen 
op het gebied van battery backup (bijv. het netwerk moet  
bij stroomuitval minimaal 1 dag in de lucht blijven), gevoelig-
heid voor overstromingen, eco stroomverbruik, en vooral ook 
security maatregelen.

Om er voor te zorgen dat men innovatie toepast wordt Tele-
com-NL verplicht om de nieuwe 3GPP-standaarden snel te 
implementeren nadat deze zijn vastgelegd. Elke 1,5 jaar komt 
er immers een nieuwe 3GPP release met nieuwe functies. 
De deelnemers in Telecom-NL bepalen welke features van de 
standaarden worden geïmplementeerd. Zij verlenen immers 
de diensten naar de eindgebruikers. Voor de OOV/Defensie- 
sector worden bijvoorbeeld alle tetra standaarden geïmple-
menteerd.

Telecom-NL en Defensie 
Bij de krijgsmacht krijgen we weer een reïncarnatie van het 
KTCB (Krijgsmacht Telecommunicatie Bureau), dat bevoegd is 
samen te werken met Telecom-NL. Net zoals 30 jaar geleden 
kan KTCB specials voor ons militaire bedrijf implementeren. 
Te denken valt hierbij aan een network slice voor Defensie met 
eigen simkaarten en netwerkcode, prioriteiten, security en 


