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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De Nederlandse overheid onderzoekt sinds enige jaren of cell broadcast, een binnen GSM 
en UMTS gestandaardiseerd mechanisme, bruikbaar kan zijn voor urgente, locatiegebon-
den communicatie met burgers. Om dit te onderzoeken zijn de afgelopen jaren een aantal 
veldproeven uitgevoerd door verschillende departementen. Met name het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet kansen bij de toepassing van cell broadcast 

voor burgeralarmering. 

Burgeralarmering door middel van cell broadcast biedt diverse voordelen boven andere 
vormen van burgeralarmering zoals het sirenestelsel. Via cell broadcast kan meer 
informatie worden gecommuniceerd. Zo kunnen ook adviezen worden meegegeven 
(bijvoorbeeld: ‘Er is in uw omgeving een asbestwolk ontsnapt. Ga naar binnen en sluit 
zorgvuldig alle ramen en deuren’). Ook kunnen berichten geografisch specifieker worden 
verspreid. Op termijn zou burgeralarmering via cell broadcast bij voldoende acceptatie 

door gebruikers het huidige sirenenetwerk zelfs kunnen vervangen.  

De definitieve beslissing om burgeralarmering via cell broadcast in Nederland breed in te 
voeren moet worden nog genomen. Dit besluit hangt onder meer af van de resultaten van 
de laatste onderzoeken. Inmiddels worden al wel voorbereidingen getroffen voor eventuele 
invoering. Onderdeel daarvan is de voorbereiding van het technische bestek waarin wordt 
omschreven welke dienstverlening de overheid verwacht van aanbieders van cell broadcast 
(GSM en UMTS operators, hierna aangeduid met ‘operators’) evenals van de zogenaamde 
broker. Het technisch bestek zal als basis dienen voor de offerteaanvragen bij deze 
operators. Dit document bevat (de ontwerpversie van) het technisch bestek met de 
functionele specificaties waaraan het door de overheid gevraagde systeem (of delen 
daarvan) moet voldoen en wordt ter beoordeling aan de operators en mogelijke brokers 

voorgelegd. 

1.2 Onderzoeksopdracht 

Tegen de hierboven geschetste achtergrond en het beoogde globale tijdpad is het doel van 

het onderzoek als volgt gedefinieerd:  

‘Formuleer een technisch bestek voor de brede invoering van burgeralarmering via 
Cell Broadcast voor zowel mobiele operators als de broker.’  

Uit dit doel vloeit voort dat het beoogde bestek: 

- in de praktijk bruikbaar en acceptabel is voor alle betrokken partijen (opdrachtge-

ver, prospectieve opdrachtnemers, eventuele betrokken derden); 
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- provider-neutraal is (dat wil zeggen: niet zodanig gekozen dat een operator zich 
ten opzichte van een of meer andere operators onnodig1 in een substantieel slech-

tere positie bevindt om de gevraagde dienst te leveren); 

- zodanig opgesteld is dat bij alle operators draagvlak bestaat voor de implementa-

tie, en 

- niet tot onnodige kosten leidt, en  

- leidt tot een rationele vaststelling van de benodigde functionaliteit – doch niet 
meer dan dat.  

1.3 Projectafbakening en uitgangpunten 

Zowel de cell broadcast-techniek als de specifieke inbedding hiervan in burgeralarmering 
kennen een aantal bijzonderheden. We presenteren daarom hierna een aantal constaterin-
gen en uitgangspunten, die onzes inziens van belang zijn voor de afbakening en uitvoering 

van het project en de consequenties voor het uiteindelijk technisch bestek.  

a. De feitelijke opbouw van mobiele telefonienetwerken verschilt per operator. Het 
gaat daarbij om verschillen in architectuur/configuratie, verschillen in gebruikte 
apparatuur en toeleveranciers, etc. Om zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in en 
aan te kunnen sluiten bij deze verschillen in netwerkarchitectuur/-configuratie kie-
zen we voor een interactief proces, waarin operators nadrukkelijk worden 

betrokken.  

b. Gebruikelijke manieren om de beschikbaarheid van (mobiele) telecommunicatie-
diensten uit te drukken hebben in dit specifieke geval weinig betekenis: het gaat 
niet meer om de statistische mate van beschikbaarheid over een jaar gemeten, 

maar juist om de beschikbaarheid in geval van calamiteiten.  

c. Een absolute 100% beschikbaarheid, onder alle mogelijke ramptypen, is onmoge-
lijk te realiseren. Wel is het mogelijk een aantal maatregelen voor te schrijven 
(zoals redundantie, [nood]stroomvoorziening) die de beschikbaarheid bij calamitei-
ten verhogen. Hierbij is een realistische en zorgvuldige afweging van kosten en 

baten gemaakt.  

d. BZK heeft in een eerder stadium gekozen voor een specifieke organisatiestructuur, 
met aparte contracten voor een zogenaamde broker (een partij die onder meer het 
Content Casting Centre - CCC exploiteert), en anderzijds de operators2. Dit onder-
zoek neemt deze organisatiestructuur, zoals beschreven in de notitie ‘Concept 
eindresultaat deelproces organisatiemodel’, als uitgangspunt. Dit besluit betekent 
(1) dat voor de aanbesteding in feite twee verschillende bestekken nodig zijn die 
voor een adequate aanbesteding goed op elkaar moeten aansluiten en (2) dat er 
goede technische afspraken nodig zijn tussen de broker enerzijds en de operators 
anderzijds. 

                                                

1 We gebruiken hier bewust de term ‘onnodig’ om er op te wijzen dat het bestek onmogelijk volledig 
neutraal is; de netwerken van de aanbieders verschillen nu eenmaal, en deze verschillen leiden 
onherroepelijk tot verschillen die doorwerken in de implementatie van het beoogde bestek. Het gaat 
er om oog te hebben voor deze verschillen en niet onnodig (kosten)verschillen te creëren. 

2 Zie voor het organisatiemodel ook Bijlage 1 en Figuur 3 waarin de locatie van betreffende interfaces 
schematisch is aangegeven.  
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e. Het betreft hier echter bestekken op hoofdlijnen: voldoende gedetailleerd voor de 
partijen om een (gespecificeerd) bod uit te brengen, maar zonder gedetailleerde 
technische afspraken tussen de broker en mobiele operators, bijvoorbeeld over het 
precieze formaat van de uit te wisselen berichten. In de bestekken is daarom op 
enkele plaatsen opgenomen dat de contractpartijen zich verplichten deze precieze 

definities gezamenlijk vast te stellen en zich daaraan te verbinden.  

f. De overheid heeft de intentie om beide gedeelten – broker en operator (of distribu-
teur) – als dienst in te kopen. Dat betekent dat dit bestek een gevraagde dienst 
beschrijft, waarbij in- en outputs zijn beschreven en waarbij de manier waarop de 
dienst wordt geleverd niet wordt voorgeschreven. Omdat het bij dit bestek gaat om 
een dienst waarvan de continue verlening cruciaal is, hebben we op punten wel 
voorgeschreven hoe de dienst moet worden geïmplementeerd. 

g. Tot slot wijzen we er op dat het hier technisch functionele bestekken betreft. Er 
wordt in dit stadium niet ingegaan op de vorm van beprijzing en mogelijke verre-
keningsmechanismen voor het versturen van (burgeralarm)berichten bij gevraagde 
aanbiedingen. 

1.4 Gevolgde werkwijze  

Om te komen tot een gedragen, realistisch en bruikbaar technisch bestek hebben we een 
werkwijze gehanteerd die uiteenvalt in vier fasen:  

1. Voorbereiding: startbijeenkomst, secundaire bronanalyse en expertinter-
views. Naast een startbijeenkomst met de opdrachtgever zijn in deze fase de 
voornaamste secondaire bronnen bestudeerd. Hierbij horen onder meer relevante 
documenten uit eerdere fasen van het cell broadcast-project. Tevens zijn een aantal 

relevante partijen geïnterviewd.  

2. Uitvoering en analysefase: interviews operators en opstellen ontwerpbestek. 
In een inventariserende gespreksronde3 hebben we afzonderlijk met de vier operators 
gesproken. Daarin zijn onder andere de volgende onderwerken aan bod gekomen: 

- op welke wijze is cell broadcast geïmplementeerd in betreffend netwerk? 
- Wat zijn kritische elementen in de beschikbaarheid bij calamiteiten? 
- Welke elementen zouden, naar het oordeel van de geïnterviewden, in een be-

stek moeten voorkomen dat de overheid gebruikt om burgeralarmering 
diensten via cell broadcast af te nemen bij operators? 

 
Vervolgens krijgen de operators in een schriftelijke commentaarronde de gelegenheid 
om te reageren op een eerste ontwerpversie van het bestek. Voorliggend document is 
daartoe opgesteld. In deze fase wordt operators gevraagd aan te geven of het gegeven 
bestek vanuit hun perspectief kan fungeren als de basis voor een offerte. Het gaat dus 
niet meer om het bijstellen van het bestek. De schriftelijke commentaarronde is de 

laatste gelegenheid waarbij de betrokken operators kunnen reageren op het bestek.  

                                                

3 In de oorspronkelijke aanpak was een tweede interviewronde voorzien waarin de operators konden 

reageren op een eerste versie van het bestek. Deze tweede inventarisatieronde is echter komen te 
vervallen aangezien de eerste interviewronde al zoveel bruikbaar materiaal heeft opgeleverd. Mede 
door de voorziene (krappe) planning is onze voorkeur gaat uitgegaan naar een gedegen reactie op het 
draft bestek dan nog een extra afspraak. 
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3. Opstellen definitief concept en validatie door externe experts. In deze stap 
wordt de definitieve versie van het gedetailleerde concept opgesteld, mede op basis 
van de schriftelijke reacties van de operators. Daarnaast wordt in deze stap het 
definitieve concept voorgelegd aan enkele externe experts en interne aanbestedings-
experts van BZK zelf, ter validatie. Aan de hand van de reacties van deze experts kan 

het concept nog worden bijgesteld.  

4. Rapportage. In deze afsluitende stap van het onderzoek stellen we de eindrapportage 
op. We streven naar een technisch inhoudelijk bestek dat gebruikt kan worden als 
grondslag voor de aanbestedingsprocedure voor operators van mobiele telefoniedien-
sten en voor de zogenaamde broker. Verder bevat de rapportage een compacte 

beschrijving die inzichtelijk maakt welke keuzen zijn gemaakt.  

1.5 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 worden de overwegingen en keuzes beschreven die ten grondslag liggen 

aan de gestelde eisen in het technisch bestek.  

Het feitelijk technisch bestek met eisen en specificaties is te vinden in Tabel 6 (hoofdstuk 
3). Deze tabel vat de vereisten voor de cell broadcast-functionaliteit voor zowel de 
operators als de broker(functie) kort en bondig samen. Om internationale experts te 
kunnen consulteren over de implicaties van dit bestek voor specifieke netwerkarchitec-
tuur/configuratie van de verschillende operators is deze tabel in de Engelse taal opgesteld.  

Hoofdstuk 4 bevat een aantal overwegingen en reacties die we tijdens het onderzoek 
hebben gekregen. Ze vallen strikt genomen buiten de opdracht van het bestek. Niettemin 

willen we ze ter kennisgeving aan BZK meegeven, alsook aan de operators voorleggen.  
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2 De overwegingen en keuzes 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de achterliggende overwegingen en keuzes die ten grondslag 
liggen aan de gestelde eisen in het technisch bestek. Hiermee willen we inzicht geven in de 
overwegingen achter de keuze voor een bepaalde specificatie, oplossing of eis. Bovendien 
is het hierdoor beter mogelijk te beoordelen wat de consequenties van bepaalde eisen voor 

de netwerkconfiguratie/-performance/-architectuur zijn (of juist niet).  

Er hangt een groot aantal (technische en organisatorische) aspecten samen met de cell 
broadcast functionaliteit, alsook met de soepele invoering daarvan. In afzonderlijke 
paragrafen gaan we in op ruim twintig aandachtsgebieden: 

- de plaatsing van de CBC (2.2);  
- gebruikte technische interfaces tussen broker en operator (2.3); 
- overdracht van geografische informatie (2.4); 
- bezorgingscontrole bij cell broadcast burgeralarmeringsberichten en testberichten 

(2.5); 
- prestatienorm voor de bezorging (2.6); 
- ketenbewaking en systeemalarmmeldingen (2.7); 
- heart beat berichten (2.8); 
- ondersteuning UMTS (2.9); 
- speciale maatregelen ter vergroting van de beschikbaarheid (2.10); 
- transportverbindingen tussen de partijen (2.11); 
- voorconfiguratie van mobiele telefoons (2.12); 
- aantal gebruikers van het CCC (2.13); 
- verkeersomvang (2.14); 
- technische parameters van cell broadcast (2.15); 
- uitzending van cell broadcast berichten in gehele BSC-gebieden (2.16); 
- ondersteuning van ingezette infrastructuur (2.17); 
- implementatie- en configuratierapportage (2.18); 
- hoofdfuncties van de broker (2.19); 
- managementrapportages van de broker (2.20); 
- integratie met bestaande systemen (2.21); 
- kenniscentrum bij broker (2.22); 
- gebruik van kanaal 50 (1.1); 
- toekomstige ontwikkelingen (2.23); 
- onzekerheid die de operators aangeven betreffende bestekimplementatie (2.24); 
- onzekerheid inzake de 3GPP standaard en de implementatie daarvan (2.25), en 
- de rol van de arbiter (2.26). 
 

2.2 De plaatsing van de CBC 

In beginsel is er een Cell Broadcast Centre (CBC)4 nodig voor elk van de aangesloten 
operators. (Een afzonderlijke CBC kan overigens wel zowel het GSM- als het UMTS-

                                                

4 Voor een overzicht van gebruikte afkortingen, zie Bijlage 2. 
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radionetwerk van de betreffende operator aansturen). Een belangrijke keuze is de 
plaatsing van de CBC: bij welke partij wordt deze machine fysiek geplaatst, wie opereert 

en beheert deze machine?  

Bij plaatsing van de CBC bij ieder van de operators ontstaan de volgende voordelen: 

- De CBC vormt een soort veilige afscheiding, waarbij de operator geen concessies doet 
aan de integriteit van haar netwerk (omdat de CBC direct aan kernelementen van een 
mobiel netwerk zoals Base Station Controllers [BSC’s] en Radio Network Controllers 
[RNC’s] is gekoppeld, kan een fout in de CBC leiden tot desastreuze gevolgen voor de 
reguliere dienstverlening op het netwerk). 

- Plaatsing van de CBC bij ieder van de operators laat de optie open dat de operator de 
benodigde, netwerkspecifieke informatie zoals de precieze celindeling zelf in het CBC 
kan inbrengen – indien gewenst geautomatiseerd. Deze kritische, veranderlijke en 
doorgaans als vertrouwelijk beschouwde gegevens hoeven dan niet aan een andere 
partij beschikbaar gesteld te worden. Dit maakt en organisatorisch lastig proces 
overbodig. 

- De verantwoordelijkheden zijn beter afgebakend en het risico dat broker en operator 
naar elkaar doorwijzen voor fouten is kleiner.  

- Een operator kan een CBC selecteren die aansluit op haar eigen infrastructuur (niet 
elke CBC beschikt over interfaces naar alle merken GSM- en UMTS netwerkelemen-
ten), en kan bij haar keuze andere (soms netwerkspecifieke) factoren laten 
meewegen. 

- De weg blijft open voor andere, eventueel commerciële CBC-diensten (wel zal de 
operator voor het behalen van de prestatienorm rekening moeten houden met de 
inrichting van dergelijk commercieel verkeer).  

- Operators kunnen hun cell broadcast-infrastructuur zelf inregelen en testen. 
- Plaatsing van de CBC bij ieder van de operators houdt de keten relatief eenvoudig, 

omdat de informatie-uitwisseling (real-time en off-line) en de processen tussen broker 
en operator een relatief minder complex en kritisch karakter hebben. 

 

Aan plaatsing van de CBC bij de broker zijn echter de volgende voordelen verbonden: 

- Operators hebben dan minder grote uitgaven (zowel investeringen als operationele 
uitgaven). 

- De broker wordt niet geconfronteerd met mogelijk verschillende CBC van verschillende 
toeleveranciers, en het daarmee verbonden risico dat meerdere interfaces moeten 
worden ontwikkeld. 

- Er kan – wellicht – wat gemakkelijker redundantie worden gerealiseerd in de CBC 
functionaliteit. 

 
Overigens geven enkele operators aan al commerciële CBC-diensten te exploiteren of te 
willen gaan exploiteren, andere operators geven aan hiertoe nog niet te hebben besloten 

dan wel al een besluit te hebben genomen om dit niet te gaan doen. 

Het overgrote deel van de geraadpleegde partijen is sterk voorstander van plaatsing van 
de CBC bij de operator zelf. Een aantal partijen geeft aan dit een noodzakelijke voorwaarde 
te vinden; een CBC buiten hun eigen beheer zou in hun ogen niet acceptabel zijn. Eén 
operator geeft aan de voorkeur te hebben voor het plaatsen van de CBC bij de broker 
(maar is wel bereid bij een andere keuze toch een voorstel uit te brengen), een andere 
operator geeft aan met beide scenario’s te kunnen leven.  

In het hierna uitgewerkte bestek is een keuze gemaakt voor het eerst besproken scenario: 

de CBC staan bij de operators.  
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2.3 Gebruikte technische interfaces tussen broker en operator 

In het bestek gaan we zoveel mogelijk uit van de interfaces zoals vastgelegd in de 
betreffende formele standaarden, in het bijzonder die het Third Generation Partnership 
Project (3GPP), de samenwerkingsvorm van diverse internationale normalisatieorganen die 
onder meer samen een het W-CDMA derde generatie mobiele telecommunicatiesysteem 
ontwerpen (in Europa is W-CDMA beter bekend onder de naam UMTS).5 ETSI-leden hebben 

de mogelijkheid deel te nemen in 3GPP (en doen dat ook vaak).  

Helaas liggen niet alle interfaces van de bestreffende standaarden (volledig) vast. Zo ligt 
de berichtenstructuur en de commandostructuur voor de interface tussen de CBC en de 
BSC’s of RNC’s wel vast, maar niet de fysieke drager van de berichten (zo worden in de 
praktijk onder meer X.25 of TCP/IP ingezet). Dit vormt in dit bestek overigens geen 
probleem, omdat zowel CBC als BSC/RNC’s door dezelfde partijen worden aangekocht en 

geëxploiteerd.  

Een meer belangrijk aandachtspunt is de interface tussen het zogenaamde Content Casting 
Centre (of CCC)6 en de CBC. In dit geval betreft het tevens het grensvlak tussen broker en 
operator. Deze interface is niet vastgelegd in de relevante normen (hoewel de minimale 
functionaliteit wel grotendeels volgt uit andere, wel vastgelegde onderdelen in de 
standaard).  

Gegeven het bestaan van verschillende, fabrikantspecifieke interfaces op deze verbinding, 
moet er bepaald worden welke partij (overheid, broker, operator) de interface bepaald, 
voor elk van de broker-operator interfaces (vooralsnog vier stuks). In dit bestek hebben 
we gekozen voor een invulling waarbij de operator de betreffende interface mag 
specificeren. De broker krijgt de opdracht om aan te sluiten op ieder van de door de 
operators voorgeschreven interfaces. Aan deze keuze zijn de volgende voordelen 
verbonden: 

- Indien twee of meer operators voor dezelfde CBC-toeleverancier kiezen (en die kans is 
relatief groot, gegeven het kleine aantal leveranciers dat actief is op deze markt) hoeft 
de betreffende interface maar eenmaal ontwikkeld en getest te worden. Dat drukt de 
totale kosten. 

- De broker krijgt de mogelijkheid een hoge ketenkwaliteit te realiseren en te bewaken. 
- De broker kan zich (nog beter) ontwikkelen als centraal expertisecentrum. 

 
Er moet een procedure worden afgesproken waarin is bepaald op welk moment de operator 
haar volledige gespecificeerde interface aan de broker communiceert, een periode waarin 
de broker de gelegenheid heeft die interface te (laten) implementeren, en een periode 
waarin testen kunnen plaatsvinden. 

Van belang is dat de door de operator gekozen interface gebaseerd moet zijn op open 
specificaties. Dat betekent in dit geval dat deze specificaties openbaar toegankelijk zijn. 
Bovendien mogen er geen intellectuele eigendomsrechten bestaan die noodzakelijk zijn om 
de in dit bestek benodigde specificaties te implementeren, dan wel moeten er licenties op 
dergelijke rechten tegen fair, reasonable and non-discriminatory voorwaarden beschikbaar 

zijn.  

                                                

5 Inmiddels worden ook de GSM specificaties – in het bijzonder waar ze de UMTS specificaties raken –
in 3GPP beheerd.  
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De offerte van de broker moet de implementatie van minimaal één interface omvatten. 
Verder wordt de broker gevraagd om de prijs aan te geven voor elke additioneel te 
implementeren interface. Het dient daarbij gaan om interfaces naar verschillende CBC-
leveranciers; varianten op interfaces van dezelfde leverancier worden niet als aparte 

interface gezien.  

2.4 Overdracht van geografische informatie 

Een andere zwaarwegende keuze is de plaats in de keten waar de vertaling van generieke 
geografische bezorgingsgebiedinformatie naar netwerkspecifieke bezorgingsgebied-
informatie plaatsvindt. Deze keuze staat nog enigszins los van de keuze van de plaatsing 
van de CBC (zie 2.2).  

Tabel 1. Afweging van voordelen verbonden aan de keuzemogelijkheden betreffende de plaats in de 
keten waar vertaling van generieke geografische naar netwerkspecifieke bezorgingsgebied-informatie 
plaats vindt. 

Geo-vertaling bij de broker Geo-vertaling bij de afzonderlijke operators 

+ Eenmalige, consistente 
vertaling (minder 

ontwikkelingsinspanning). 

+ Geen noodzaak tot uitwisseling van actuele netwerkspe-
cifieke informatie zoals de locatie en identiteitsgegevens 
van alle op dat moment actieve cellen in het netwerk 
(deze uitwisseling leidt tot een complex organisatorisch 

proces). 

+ Maakt meer accurate vertaling mogelijk (meer actuele 

gegevens). 

+ Relatief eenvoudig te testen en de beheren. 

+ De broker kan (in opdracht 
van de overheid) beter 
controleren of operators 
actuele netwerkinformatie 

doorvoeren. + Relatief eenvoudig om te gaan met dynamisch gedrag in 

(radio)netwerken, vooral bij toekomstige UMTS-inzet. 

 

Op basis van afweging van de relatieve voordelen stellen we voor om de vertaling bij de 
operators te beleggen. Doorslaggevend daarbij is vooral dat het proces tussen broker en 
operator in dat geval relatief eenvoudig is. Het bestek schrijft de basisgegevens voor die 
uitgewisseld worden. De broker en de operator moeten het formaat van gegevensuitwisse-
ling in meer detail uitwerken. Ook hiervoor moet een procedure overeen gekomen worden 
waarin is bepaald hoe de broker en operator tot overeenstemming moeten komen, moet er 
een periode worden vastgesteld waarin de partijen de gelegenheid hebben die interface te 

(laten) implementeren, en een periode waarin testen kunnen plaatsvinden. 

Overigens moet het systeem in staat zijn om gebieden tot op individuele cellen te 

adresseren.  

                                                                                                                                       

6 In de GSM standaard wordt de term Cell Broadcast Entity (CBE) gebruikt voor ‘a multi-user front-end 
that allows the definition and control of SMS-CB messages’. De hier genoemde CCC is dus in feite 
een vorm van een CBE. Omwille de consistentie gebruiken we in dit bestek alleen de term CCC.  
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2.5 Bezorgingscontrole bij cell broadcast burgeralarmeringsberichten 

en testberichten 

Het hier voorgestelde systeem kent drie type berichten:  

I) burgeralarmeringsberichten, 

II) testberichten, en 

III) heart beat berichten.  

Deze paragraaf gaat over het eerste twee type berichten, de heart beat berichten komen in 
2.8 aan bod. 

Het is van groot belang dat er goed zicht is op de operationele staat van de gehele keten. 
Een belangrijke overweging daarbij is dat de betreffende infrastructuur aan voortdurende 
verandering onderhevig is: netwerken worden uitgebreid en opnieuw geconfigureerd, er 
wordt tijdelijk capaciteit toegevoegd of weggehaald (bijv. bij festivals en evenementen), er 

worden nieuwe functies toegevoegd, nieuwe software (‘releases’) geïnstalleerd, etc.  

Al deze veranderingen kunnen hun effecten hebben op de beschikbaarheid van de cell 
broadcast-dienst. Omdat het goed functioneren daarvan niet zo duidelijk zichtbaar is als 
die van spraak- en gewone SMS-diensten (waarbij een storing al heel snel gerapporteerd 
wordt) stellen we voor te voorzien in een systeem waarbij door middel van testberichten 

de actuele staat van het systeem wordt vastgesteld.  

Voor zowel gewone berichten als voor testberichten krijgen de operators de taak om 
statusinformatie over de feitelijke uitzending aan te leveren (voor de derde categorie 
berichten, de zogenaamde ‘heart beat’ berichten, geldt dat niet: zie 2.8).7 Overigens zien 
de operators geen verschil tussen de echte burgeralarmberichten en testberichten. In alle 
gevallen moeten ze op dezelfde wijze real-time statusinformatie terugleveren op verzoek 
van de broker. Daarbij moet het gaan om een terugkoppeling vanaf celniveau waarbij 
bevestigd wordt dat een bericht feitelijk via de radioweg is uitgezonden. 8  Deze 

statusinformatie … 

- … stelt de opsteller van het bericht in staat om online een goed inzicht te krijgen in de 
feitelijke bezorging op de diverse aangesloten netwerken; 

- … stelt de broker en de overheid in staat in om per operator over een langere termijn 
de geleverde prestaties te meten (zie 2.6).  

 
Voor de betreffende berichten moeten operators drie minuten na het moment van 
binnenkomst vanaf de broker statusinformatie verzamelen over de feitelijke verzending. 
Deze statusinformatie wordt doorgegeven aan de broker, die op zijn beurt de gegevens 

van de verschillende operators moet aggregeren.  

                                                

7 Er is gekozen om voor de heart beat messages geen doorgifte van afleverstatus verplicht te stellen. 
Hoewel dat wel een mooi beeld zou leveren over de actuele staat van het systeem als geheel, leidt 
dat ons inziens tot een te grote belasting van het gehele systeem, met hoge kosten van dien. Met 
het voorgestelde bestek kan echter wel gekozen worden om met grotere of kleinere regelmaat 
testberichten uit te sturen, waarmee wel een goed beeld van beschikbaarheid van de hele keten 
wordt verkregen.  

8 De (GSM) cell broadcast standaard schrijft een methodiek voor waarmee dergelijke uitzendinformatie 
bij cellen kan worden verzameld en vervolgens wordt geaggregeerd voor het hele uitzendgebied.  
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Om de complexiteit van het systeem te beperken blijft de bedoelde statusinformatie 
beperkt tot het aangeven van (1) het aantal cellen dat in het aangegeven uitzendgebied 
valt en (2) het aantal cellen waarin het cell broadcast-bericht feitelijk ten minste eenmaal 
via de radioweg is verspreid. Deze gegevens moeten voor GSM en UMTS gescheiden 
worden aangeleverd. Deze aanpak maakt real-time uitwisseling van complexe informatie 

zoals de geografische data behorende bij individuele cellen, overbodig.  

De overheid (of de broker uit hoofde van de overheid) kan een operator expliciet 
verzoeken om een gedetailleerde grafische kaart aan te leveren waarop te zien is in welk 
gebied cell broadcast-berichten ten minste eenmaal via de radio zijn uitgezonden, evenals 
een volledige lijst van de cell-ID’s in kwestie en hun geografische locatie. Het verzoek tot 
een dergelijke rapportage kan tot één week na het moment van het aanbieden van het 
betreffende cell broadcast-bericht worden gegeven. Na ontvangst van het verzoek moet de 

rapportage binnen 24 uur worden opgeleverd (het gaat dus niet om real-time rapportage).  

Het wordt voorzien dat deze rapportage alleen incidenteel zal worden opgevraagd. De 
gevraagde offerte is inclusief vijf dergelijke rapportages per jaar, voor extra rapportages 
mag een extra vergoeding worden gevraagd.  

Het hierboven beschreven systeem geeft enerzijds goede informatie over de actuele 
verspreiding en de operationele staat van de gehele keten. Anderzijds verkleint dit systeem 
de noodzaak van uitgebreide ‘reguliere’ SLA-rapportages, die veel tijd en geld kosten en 
bovendien een beperkt (zo niet vals) beeld geven van de actuele operationele staat van het 
systeem.  

2.6 Prestatienorm voor de bezorging  

Operators verbinden zich aan de prestatienorm dat berichten in 95% van de geselecteerde 
cellen binnen drie minuten na het moment van aanlevering door de broker via de radioweg 
moeten zijn verspreid. Indien de typische vertragingen van de diverse schakels in de 
betreffende keten in overweging worden genomen, is dit een norm die zonder noemens-
waardige problemen gehaald moet kunnen worden, vooropgesteld dat operators hun 

systeem adequaat invoeren en de gegevens goed actualiseren.  

- Op basis van de statusinformatie leveren operators metingen aan. Zoals besproken 
(in 2.5) moeten operators drie minuten na het moment van binnenkomst vanaf de 
broker statusinformatie verzamelen over de feitelijke verzending. Deze statusin-
formatie wordt doorgegeven aan de broker, die op zijn beurt de gegevens van de 

verschillende operators moet aggregeren. 

- Het staat de overheid of broker vrij om ook op andere wijze (zoals via eigen 
ontvangers, opgestelde op strategische locaties in het hele land) informatie te ver-

zamelen over de prestaties van de operators, en deze prestatie te beoordelen. 

- De norm wordt berekend op basis zowel ‘gewone’ burgeralarmeringsberichten als 
testberichten. Voor de zogenaamde ‘heart beat’ berichten wordt er geen statusin-
formatie verlangd. Deze tellen ook niet mee bij het berekenen van de prestatie.  

- De behaalde prestaties per operator worden door de broker berekend, en wel op 
maandelijkse basis. Mochten er minder dan 10 berichten zijn verstuurd, dan wordt 
de maandelijkse berekening opgeschort tot het moment waarop er wel 10 berich-
ten zijn verstuurd. (Voorzien is overigens dat het aantal berichten per maand 
aanzienlijk groter dan 10 zal zijn.) 
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- Als een operator niet aan de norm voldoet, zal de broker dit expliciet aan de 
overheid en aan desbetreffende operator melden. Na ontvangst van dit bericht zal 
de operator binnen een maand een rapportage overleggen aan de overheid waarin 
de oorzaak wordt aangegeven. De operator zal zich inspannen om de problemen te 

verhelpen.  

 

2.7 Ketenbewaking en systeemalarmmeldingen  

De broker is verantwoordelijk voor het bewaken van de keten. Daartoe bewaakt zij niet 
alleen haar eigen systemen, en de verbindingslijnen naar de gebruikersposten, maar 

verwerkt zij ook systeemalarmmeldingen van de operators.  

De operators hebben de plicht de broker op de hoogte te stellen van alle gebeurtenis-
sen die als gevolg hebben dat de cell broadcast-dienstverlening in meer dan 10% van 
het totale dekkingsgebied wegvalt. Dit is inclusief (maar niet beperkt) tot het uitvallen 
van de CBC, de transportlijn tussen de CBC en de BSC’s/RNC’s, en alle andere single 

points of failure’ in hun deel van de keten.  

Het bestek bepaalt de manier waarop operator en broker het eens moeten worden over 
een gegevensformaat waarin deze meldingen (elektronisch) worden doorgegeven. 
Tevens bepaalt het bestek de procedure die gevolgd wordt als operator en broker er 

zelf niet in slagen tot overeenstemming te komen. 

2.8 Heart beat berichten 

Door met regelmaat cell broadcast-berichten uit te sturen, kan de werking van het systeem 
zowel door de betrokken partijen en door eindgebruikers getest worden. Om die reden 
stellen we het gebruik van zogenaamde ‘heart beat’ berichten voor.9  Hoewel we de 
frequentie van deze berichten niet voorschrijven in dit rapport, kan men denken aan een 

single page bericht in elke 10 minuten, met twee herhalingen.  

Deze berichten worden uitgestuurd op een apart kanaal. Voorgesteld wordt daarvoor een 
kanaal te hanteren dat de eindgebruiker kan, maar niet hoeft te ontvangen. In het bericht 
kan bijvoorbeeld de datum en tijd, een weerbericht of andere actuele informatie staan. Op 
deze wijze kan de eindgebruiker, of de verkoper, de instelling en de werking van cell 
broadcast controleren.  

De operators hoeven voor de heart beat berichten geen bezorgstatusinformatie te leveren. 
We kunnen ze zelf deze berichten gebruiken om voor eigen toepassingen de bezorgstatus 

van cellen op te vragen, om zodoende de werking van het systeem te optimaliseren.  

De taak om de heart beat berichten te generen ligt bij de broker.  

Broker en operator moeten overeenkomen op welke wijze heart beat berichten te 
onderscheiden zijn van andere berichten. Over het maken van deze afspraken, en de 
procedure als ze er niet in slagen het met elkaar eens te worden, zijn bepalingen in het 

bestek opgenomen.  

                                                

9 Een van de geïnterviewden meldde ons dat in Duitsland één van de operators een reeds dergelijk 
heart beat bericht gebruikt: tweemaal per dag wordt daarbij de datum en tijd op een hoog kanaal 
uitgezonden. 
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2.9 Ondersteuning UMTS 

Het is zo goed als zeker dat het aantal in gebruik zijnde UMTS-telefoons in de komende 
jaren gestaag zal toenemen. Hoewel niet elke terminal daarvan feitelijk ook als UMTS-
terminal ingelogd is, neemt ook dat aantal geleidelijk toe. Op het moment dat de huidige 
GSM-licenties aflopen bestaat er een reëel risico dat een of meer van de operators alleen 
nog maar een UMTS-netwerk bezit. Op langere termijn is een grootschalige migratie naar 
UMTS dus onvermijdelijk. Wil een groot deel van de bevolking cell broadcast-
burgeralarmeringdiensten kunnen (blijven) ontvangen, dan is op termijn UMTS-
ondersteuning onontbeerlijk.  

Er doen zich dan wel enkele grote problemen voor. Het eerste daarvan is dat marktpartijen 
aangegeven hebben dat zo goed als geen UMTS-terminal op dit moment de cell broadcast-
functionaliteit in UMTS geïmplementeerd heeft. Met andere woorden, als ze als UMTS-
terminal zijn ingelogd, kunnen ze deze berichten niet ontvangen. Een grote terminalleve-
rancier gaf tijdens een gesprek aan dat deze functie vermoedelijk over twee jaar in het 
gros van de terminals van dat merk zal worden opgenomen. Voor andere merken geldt 
vermoedelijk een vergelijkbare situatie. Het tweede probleem is dat nog niet alle UMTS-
netwerkelementen UMTS cell broadcast al ondersteunen. Van ten minste één leverancier 

die door Nederlandse operators wordt gebruikt in het radionetwerk is dat het geval.  

Onvermijdelijk zal het bereik van cell broadcast (uitgedrukt als het aandeel van de mobiele 
telefoongebruikers die effectief cell broadcast-berichten ontvangt), als gevolg van de 
geleidelijke migratie naar UMTS, tijdelijk afnemen. Om de ‘dip’ zo klein mogelijk te houden, 

zouden we eigenlijk de UMTS-infrastructuur zo snel mogelijk geactiveerd willen zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ondersteuning en bereik van cell broadcast-berichten in de tijd  

Dit plaatst ons voor het dilemma van gewenste dekking enerzijds, en de effectiviteit van 
een maatregel en de daarmee verbonden kosten anderzijds. Immers, het direct opleggen 
van UMTS-dekking is weinig effectief zolang er geen terminals zijn die het signaal 
ontvangen. Operators moeten wel aanzienlijke kosten maken (het activeren van deze 
functionaliteit betekent in de praktijk dat de operator hiervoor een licentie moet afsluiten). 
Bovendien hebben operators die al een toeleverancier van het radionetwerk hebben 

gekozen die deze functie nog niet levert, een groot probleem.  

Daarom stellen we voor de partijen alvast te motiveren UMTS-dekking zo snel mogelijk te 
realiseren. Dat doen we door UMTS in het bestek op te nemen, en de operators de 
gelegenheid te geven de daarmee verbonden kosten deel te laten uitmaken van hun 
aanbod. De verplichte UMTS-dekking (voor het gebied waarin de operator feitelijk UMTS-
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infrastructuur exploiteert) hoeft echter pas twee jaar later in te laten gaan dan de GSM-

dekking.  

2.10 Speciale maatregelen ter vergroting van de beschikbaarheid 

Telecommunicatienetwerken in Nederland hebben een hoge mate van beschikbaarheid. 
Mede door een betrouwbare nationale energievoorziening en goed ontworpen en 
onderhouden netwerken zijn deze netwerken vaak meer dan 99,5% van de tijd 
beschikbaar, gemeten op jaarbasis. Voor veel commerciële toepassingen is dit ruim 

voldoende.  

Echter, bij de verspreiding van burgeralarmberichten kan een dergelijke beschikbaarheid-
graad onvoldoende zijn. Dat komt omdat de resterende 0,5% vooral betrekking heeft op 
die momenten waarop zich grote ongeregeldheden voordoen, zoals bij rampen. De stroom 
valt bijvoorbeeld uit, netwerken raken overbelast, ingekochte transmissieverbindingen 
doen het niet meer. Juist vanwege die gevallen is een hogere graad van beschikbaarheid 

dan bijvoorbeeld 99,5% wenselijk.  

Het is echter volledig onrealistisch om 100% beschikbaarheid te vereisen. Het is namelijk 
een illusie dat in alle gevallen voorzien kan worden (ontploffingen, volledige stroomuitval in 
een groot gebied, etc.). Bovendien leidt elke extra gewenste 0,1% verhoging van de 
bereikbaarheid tot exponentieel hoge extra kosten. Om van 99,5% tot 99,7% te komen 
kan honderden miljoenen euro’s aan investeringen vergen, zo niet miljarden euro’s. Deze 
kosten zullen doorberekend worden aan de overheid, als deze een dergelijke eis voor cell 

broadcast-diensten stelt.  

Daarom stellen we in dit bestek voor dat van de operators wordt verwacht dat ze 
maatregelen nemen die de beschikbaarheid (met name in rampsituaties) substantieel 
verhoogt, zonder dat dit tot buitenproportionele kosten leidt. De daarbij spelende factoren 

zijn in Bijlage 2 nader uitgewerkt.  

Op grond van bovenstaande is besloten tot de volgende vereiste maatregelen bij de 
operators: 

- Geografisch volledig redundant uitgevoerde CBC-systemen, die seamless elkaars 
diensten kunnen overnemen en die alle relevante gegevens real-time dupliceren. 
Onderhouds- en opwaardeerwerkzaamheden vinden plaats zonder onderbreking 
van de dienstverlening. Elk systeem is voorzien van dubbele voeding. 

- De twee geografische locaties moeten hemelsbreed minimaal 80 kilometer uit 
elkaar liggen, en bij voorkeur in gebieden met sterk verschillende risicodreigingen. 
Hoewel het de voorkeur geniet om de locaties nog verder uit elkaar te kiezen, zien 
we af van een keuze voor een grotere verplichte afstand omdat we operators de 
mogelijkheid willen bieden de CBC zo veel mogelijk op al bestaande centraleloca-
ties te plaatsen (zo worden onnodige kosten voorkomen).  

- Indien het transportnetwerk naar de BSC’s redundant is uitgevoerd (dat is vrijwel 
altijd het geval), worden voorzieningen getroffen die waarborgen dat ook het CBC-
BSC verkeer van deze redundantie gebruikmaakt.  

- Noodstroomvoorziening voor de CBC, voor een periode van ten minste 24 uur, 
bijvoorbeeld te realiseren door een combinatie van twee batterijbanken in combi-
natie met een generator.  

- Noodstroomvoorziening voor alle essentiële verbindingen en apparatuur die een 
single point of failure vormen voor het functionele van het gehele systeem.  
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- Hoog niveau veiligheidsmaatregelen (waaronder toegang) voor de CBC. 

 

De volgende maatregelen worden, gezien de kosten, niet voorgeschreven bij de operators: 

- Redundante verbindingen tussen BSC’s en BTS en tussen RNC en Node-B.  

- Noodstroomvoorziening voor alle BSC’s en alle RNC’s. 

- Noodstroom op de opstelpunten.  

- Redundantie in alle OSS systemen. 

De broker moet voldoen aan de volgende eisen: 

- Geografisch volledig redundante uitvoering voor alle kritieke systeemelementen 
(waaronder de CCC, inclusief de daarbij behorende opslag van kritische data), die 
seamless elkaars diensten kunnen overnemen en die alle relevante gegevens real-
time dupliceren. De twee locaties opereren gelijktijdig, een bericht kan dus op elk 
moment aan een locatie naar keuze worden aangeleverd. Onderhouds- en opwaar-
deerwerkzaamheden aan één locatie vinden plaats zonder een onderbreking van de 
dienstverlening (de andere locatie neemt in dat geval over). Elk systeem is voor-
zien van dubbele voeding.  

- De twee geografische locaties moeten hemelsbreed minimaal 150 kilometer uit 
elkaar liggen, en bij voorkeur in gebieden met heel verschillende risicodreigingen 
(denk bijvoorbeeld aan een locatie vlakbij de AMS-IX en een locatie in bijvoorbeeld 
Groningen of in Limburg).  

- Hoog niveau veiligheidsmaatregelen (waaronder toegang) voor de CCC en alle 
andere kritieke platformen. 

 

Ook de verbindingen tussen partijen onderling vragen om de nodige aandacht, om ook in 
rampsituaties voldoende beschikbaarheid te waarborgen. Hier betreft het een afweging 
tussen kosten en beschikbaarheid. Daarbij moet onderkend worden dat het voorschrijven 
van meerdere verbindingen van een gelijksoortige type slechts een schijn van zekerheid 
oplevert: de ervaring leert dat bij onvoorziene situaties deze verbindingen tegelijkertijd 
kunnen uitvallen.10 We kiezen hier daarom voor verschillende typen verbindingen: een 
verbinding via een vast netwerk (dat mag ofwel een permanente punt-punt verbinding zijn, 
of een geschakelde lijn of VPN met carrier grade betrouwbaarheid), en een back-up via een 
mobiele verbinding. Door de grote diversiteit krijgen we een hogere beschikbaarheid in 
onvoorziene situaties. Mobiele verbindingen bieden bovendien het voordeel dat ze het 
mogelijk maken om op kosteneffectieve wijze ook toegang tot de voorgeschreven dubbele 
locaties van zowel CCC en CBC’s mogelijk te maken. Figuur 2 toont schematisch de 

gekozen oplossing.  

 

 

 

 

                                                

10 Zo lopen twee vaste verbindingen, zelfs van verschillende partijen of afgenomen als ‘volledig 
geografisch redundant’, toch verrassend vaak door dezelfde kabelgoot, of kan het uitvallen van de 
AMS-IX leiden tot grootschalige uitval van internetverbindingen van allerlei aanbieders.  
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Figuur 2: Schematische weergave van de gekozen oplossing voor het vergroten van de betrouwbaar-
heid in de koppelingen tussen de gebruikers-broker en tussen de broker-operators 

Voor de verbinding tussen broker en operator schrijven we het volgende voor: 

- Een vaste punt-punt verbinding (niet geschakeld), van carrier grade kwaliteit. 
(Deze hoeft op zichzelf niet verplicht redundant te zijn uitgevoerd, hoewel dat wel 

mag.) 

- Een back-up mobiele dataverbinding (GPRS of UMTS) via het netwerk van betref-
fende operator. Door te kiezen voor deze twee verschillende verbindingen 
verkrijgen we grote diversiteit en daarmee een hogere beschikbaarheid in onvoor-
ziene situaties. Het moet hier gaan over een mobiele verbinding waarbij de elkaar 
bellende terminals zich ook feitelijk op de brokerlocatie en op de operatorlocatie 

bevinden.11  

- De mobiele verbinding moet gelegd kunnen worden via het netwerk van elke 
mobiele operator (bijvoorbeeld door een Belgische SIM-kaart te gebruiken, zie ook 
4.3). Ook bij de uitval van een specifiek netwerk (of van de binnenkomende vaste 

lijnen bij de operatorlocatie) blijft er dan een verbinding mogelijk.  

Voor de verbinding tussen berichtenposten en broker schrijven we het volgende voor: 

- Een vaste punt-punt verbinding (niet geschakeld) van carrier grade kwaliteit, van 
elke berichtenpost naar de primaire locatie van de broker.  

- Een back-up mobiele dataverbinding (GPRS of UMTS) van elke berichtenpost naar 
zowel de primaire locatie als de back-up locatie van de broker. Door te kiezen voor 
deze twee verschillende verbindingen verkrijgen we tegen relatief lage kosten een 

grote diversiteit en daarmee een hogere beschikbaarheid in onvoorziene situaties.  

- De mobiele verbinding moet gelegd kunnen worden via het netwerk van elke 
mobiele operator (bijvoorbeeld door een Belgische SIM-kaart te gebruiken, zie ook 
4.3). Ook bij de uitval van een specifiek netwerk (of van de binnenkomende vaste 

lijnen bij de operatorlocatie) blijft er dan een verbinding mogelijk. 

Ten slotte moet de broker ook zijn locaties onderling verbinden. Dat is sowieso nodig voor 
replicatie van alle gegevens naar de back-up locatie (ook bij normaal bedrijf). Daarnaast 
moet deze verbinding, als de primaire CCC uitvalt, ook het inkomende verkeer kunnen 
doorsluizen. Ook moet de verbinding het uitgaande verkeer van de CCC naar de operators 
kunnen doorsluizen. Zo kan bij een uitval van een CCC toch nog via alle andere 

verbindingen gewerkt worden.  

                                                

11 Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze verbinding in de praktijk toch op dezelfde manier als 
de vaste verbinding op de betreffende locatie binnenkomt en tegelijkertijd zal uitvallen.  

Broker locatie B 
(backup) 
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Hoewel satellietverbindingen, C2000 of het Nationaal Noodnet in beginsel ook interessant 
zijn om redundantie te realiseren, hebben ze in deze context ieder ook specifieke nadelen 

of beperkingen. Daarom is er voor de bovenstaande oplossing gekozen.  

2.11 Transportverbindingen tussen de partijen  

Vervolgens is het de vraag wie in de verschillende transportverbindingen voorziet. We 

maken daarbij de volgende keuze: 

- Elke operator krijgt de taak twee verbindingen (een vaste en een mobiele) te 
realiseren (of in te kopen) tussen haar eigen faciliteiten en de twee locaties van de 

broker. Ze is ook verantwoordelijk voor onderhoud en (wederkerende) kosten. 

- De broker krijgt de taak om vanaf haar beide locaties steeds twee verbindingen 
(een vaste en een mobiele) te realiseren (of in te kopen) naar ieder van de 30 pos-
ten waarop berichten kunnen worden aangemaakt. Ze is ook verantwoordelijk voor 

onderhoud en (wederkerende) kosten. 

2.12 Voorconfiguratie van mobiele telefoons 

cell broadcast-berichten worden alleen ontvangen als de cell broadcast-functionaliteit is 
geactiveerd op betreffende telefoon, en als het kanaal waarop de burgeralarmberichten 
verspreid worden, wordt aangezet. Helaas zijn deze twee zaken op dit moment bijna nooit 
het geval. Daarom zijn er inspanningen nodig om dit te veranderen.  

Wat nieuw geleverde mobiele telefoons / abonnementen betreft, zijn er een aantal 

manieren waarop operators kunnen bijdragen aan het correct activeren van cell broadcast: 

1. Configuratie op de uitgeleverde SIM-kaart. 

2. Configuratie van het uitgeleverde telefoontoestel. 

3. Op afstand instellen (‘Over-The-Air: OTA) van betreffende telefoon of SIM-kaart. 

4. Ondersteuning van eindgebruikers bij het zelf instellen van de telefoon. 

In Tabel 2 wordt aangegeven welk type telefoons / abonnementen op de verschillende 

manieren geschikt gemaakt kunnen worden.  

Tabel 2: Schematische weergave van verschillende configuratiemogelijkheden voor verschillende typen 
telefoons/abonnementen 

 Nieuw 
uitgeleverde 
telefoons, eigen 
distributiekanalen 

Nieuw uitgeleverde 
telefoons, andere 
distributiekanalen  

Nieuw uit-
geleverde SIM- 
kaarten, zonder 
telefoon  

Al in gebruik 
zijnde telefoons 

1. Configuratie op de 
uitgeleverde SIM-kaart 

Ja Ja Ja Nee 

2. Configuratie van het 
uitgeleverde telefoontoe-
stel 

Ja Nee Nee Nee 

3. Op afstand instellen van 
de betreffende telefoon 
of SIM-kaart 

Ja Ja Nee Ja 
(beperkingen) 

4. Ondersteuning 
eindgebruikers bij het 
zelf instellen van de 
telefoon 

Ja Ja Ja Ja 
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Bovendien kent elk van de methoden belangrijke beperkingen. Soms zijn deze afhankelijk 

van het netwerk en het operationele proces bij de operator, soms niet (Tabel 3).  

Tabel 3: Beperkingen van de verschillende configuratiemogelijkheden voor cell broadcast-activatie op 
de telefoons 

1. Configuratie op de 
uitgeleverde SIM-kaart 

Niet alle betreffende parameters kunnen op de SIM-kaart worden aangegeven 
(nadere studie nodig) 

2. Configuratie van het 
uitgeleverde telefoon-
toestel 

 

Ingewikkelde logistiek. Sommige operators bestellen grotere aantallen toestellen 
voor een aantal nationale markten tegelijk en doen geen preconfiguratie per lad (dat 
volgt later per OTA). Kosten bij kleine series toestellen zijn relatief groot, terwijl de 
gediversifieerde markt om een breed toestellenaanbod vraagt. 

3. Op afstand instellen van 
de betreffende telefoon 
of SIM-kaart 

Veel onduidelijkheid of dit ook goed werkt voor cell broadcast-instellingen. Bovendien 
moet operator het precieze toesteltype weten om het configuratierelevante bericht 
aan te maken (bij bestaande gebruikers is dit een groter probleem dan bij nieuwe 
gebruikers). Ook zijn er verschillende SIM-kaarten, met elk een eigen 
geheugenindeling. Indien het precieze type niet bekend is, kan het OTA-bericht de 
cell broadcast-informatie op de verkeerde geheugenlocatie schrijven (en wellicht 
zelfs onbedoeld gegevens muteren op de SIM-kaart. 

4. Ondersteuning 
eindgebruikers bij het 
zelf instellen van de 
telefoon 

Werkt alleen als de gebruiker het initiatief neemt; een (bemande) help desk is 
kostbaar; het inrichten van een website met instructies door ieder van de operators 
leidt tot veel duplicatie van werk.  

 

Voor operators verschillende de kosten en de effectiviteit van de genoemde methode. 
Daarom stellen we voor dat we een minimumnorm betreffende cell broadcast-activatie 
voorschrijven aan het percentage nieuw uitgeleverde toestellen, via eigen distributiekana-
len. Operators moeten jaarlijks rapporteren over het halen van de norm. Het staat 

operators echter vrij de manier kiezen waarop ze de norm realiseren.  

Er worden geen eisen gesteld aan toestellen die niet via de eigen distributiekanalen worden 
geleverd, of al in gebruik zijnde toestellen. We verwachten wel dat de gebruikte methode 

ook een positieve impact heeft op deze groepen toestellen.  

Ten slotte wijzen we er op dat we het realiseren en onderhouden van de website ten bate 
van methode 4 (in Tabel 2 en Tabel 3) bij de broker neerleggen, en dat operators klanten 
kunnen doorverwijzen naar deze website (overigens zonder hun verantwoordelijkheid voor 

het halen van de norm weg te nemen).  

Op termijn hebben we ook goede hoop dat de inspanningen van het Cell Broadcast Forum 
bijdragen aan geactiveerde terminals en een harmonisatie in de gebruikersinterface bij 
toestellen. Dit staat echter los van dit bestek.  

2.13 Aantal gebruikers van het CCC 

In deze context bedoelen we met gebruikers de partijen die berichten aanleveren aan de 
broker. Het aantal gebruikers waarvoor de broker haar proces inricht heeft grote invloed op 
de kosten. Immers, naar alle gebruikers moeten veilige (geografisch redundante) 
verbindingen worden gerealiseerd. Ook moet er moet een adequaat authenticatie- en 
rechtensysteem worden gerealiseerd. Dit is complexer (en dus duurder) naarmate de 

gebruikersgroep meer divers van aard is.  

Om de complexiteit en kosten te beperken, kiezen we voor een systeem met een totaal 
van 30 gebruikersposten. Dit zijn de posten op de 25 veiligheidsregio’s, plus een vijftal 
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gebruikersposten bij BZK zelf en voor testgebruik. Optioneel vragen we wat het toevoegen 

van vijf extra gebruikers kost.  

Elk van die locaties moet fysiek worden ontsloten. Voor elk daarvan moet een (web-based) 
toegang tot de gespecificeerde functionaliteiten worden geboden. Computers op deze 
locaties (bij voorkeur laptops, die van een accu zijn voorzien) behoren overigens niet tot de 
leveromvang van de broker, wel de eventueel extra benodigde telecommunicatieappara-
tuur ten behoeve van de verbinding met de broker. Het kan overigens ook gaan om al 

bestaande computers, die voor de web-based toegang worden gebruikt.  

Overigens is het denkbaar dat in de toekomst het systeem wordt uitgebouwd tot directe, 
web-based toegang voor veel grotere aantallen gebruikers (tot honderden gebruikers toe). 
Dit wordt echter als een apart traject gezien, dat theoretisch zelfs bij een andere partij 
ondergebracht zou kunnen worden dan de broker. In het huidige bestek hoeft dus nog 
geen rekening gehouden te worden met honderden gebruikers.  

Tijdens de cell broadcast-proeven is er al een machine-machine koppeling ontwikkeld door 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het gebruik van deze koppeling is ook in de 

toekomst gewenst en is daarom in het bestek tevens opgenomen.  

2.14 Verkeersomvang 

Zelfs indien tarifering plaatsvindt op basis van (onder meer) verkeersvolume, zullen de 
betreffende uitvoerders enig idee moeten hebben van de verkeersvolumes. Immers, de 
infrastructuur zal op basis van onder meer deze cijfers gedimensioneerd en geconfigureerd 

moeten worden. 

 Tabel 4 geeft de verkeersindicatie op maandbasis aan. 

Tabel 4: Verkeersindicatie op maandbasis, gemiddeld 

Berichten Aantal 
berichten 

Aantal 
wijzigingen van 

het lopende 
bericht12 

Bezorginggebied Herhalingsduur en -frequentie 

Nationale burgeralarmbe-
richten 

1 5 alle cellen 20 minuten per status, 
herhaling elke (circa) 60 
seconden (bij berichten met 
veel pages zal de herhaaltijd 
langer worden)  

Regionale/lokale 
burgeralarmberichten 

20 5 variërende gebieden 
(gemiddeld 100 
radiocellen per 
bericht) 

20 minuten per status, 
herhaling elke (circa) 60 
seconden(bij berichten met 
veel pages zal de herhaaltijd 
langer worden) 

Reguliere testberichten 20 2 alle cellen 5 minuten, herhaling elke 
(circa) 60 seconden(bij 
berichten met veel pages zal 
de herhaaltijd langer worden) 

Heart beat berichten (geen 
verplichting tot leveren 

Ongeveer 
4500 (elke 

0 alle cellen Twee herhalingen, met 30 
seconden tussenpozen. 

                                                

12 Binnen een burgeralarmbericht zijn meerdere mededelingen mogelijk, bijvoorbeeld een initieel 
burgeralarmbericht, wijzigingen van het lopende bericht, en de intrekking ervan. 
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bezorginginformatie) 10 minuten) 

  

2.15 Technische parameters van cell broadcast 

De cell broadcast-techniek kent een aantal parameters die samenhangen met de wijze van 
bezorgen en de opmaak van de berichten. Deels gaat het hier om parameters die de 
snelheid en betrouwbaarheid van de aflevering beïnvloeden. Gezien het belang daarvan bij 
burgeralarmering, willen we deze keuzen kunnen beïnvloeden. Anderzijds grijpen deze 
parameters in het op belangen van operator en klant (zoals energieconsumptie – en 
daarmee de stand-by time – van de mobiele telefoon). Daarmee zal rekening gehouden 

moeten worden.  

We maken hier onderscheid tussen (netwerk)configuratieparameters en berichtparameters. 
De belangrijkste (configuratie)parameters, en de keuzen daarover in het bestek, staan in 
Tabel 5. Uitgangspunt is dat (netwerk)configuratieparameters worden overgelaten aan de 
operator, met dien verstande dat wel bepaalde (end-to-end) prestatienormen worden 
vereist (zie daarover 2.6). Alleen als het van duidelijk belang is dat de overheid een 
bepaalde parameter kan afdwingen, schrijven we die mogelijkheid voor. Uitgangspunt is 
verder dat alle berichtparameters ondersteund moeten worden en dat de broker de 

mogelijkheid heeft de waarden bij deze parameters te kiezen.  

Tabel 5: Overzicht van (netwerk)configuratieparameters en berichtparameters 

(Netwerk)configuratieparameters 

DRX De DRX modus biedt een zgn. scheduling van berichten, en maakt het mogelijk om de gevolgen 
van cell broadcast-activatie op het batterijverbruik fors te verminderen. Implementatie in het 
GSM-netwerk en in GSM-terminals is echter optioneel volgens de 3GPP standaard.13 In 
tegenstelling tot GSM is DRX bij UMTS een onlosmakelijk deel van de standaard en kan deze niet 
uitgeschakeld worden. 

Relevant in de context van burgeralarmering is dat de gemiddelde bezorgingtijd bij het activeren 
van DRX wordt verlengd.14 Anderzijds vormt het gebruik van DRX, ook gezien de discussie in de 
VS hierover, vermoedelijk een noodzaak om draagvlak onder publiek en operators te krijgen. We 
stellen voor om het aan de operator over te laten of deze modus wordt gebruikt. De operator 
moet er echter wel rekening mee houden dat hij bepaalde prestatienormen moet halen, ook wat 
de aflevertijd betreft. Operators beschikken overigens over diverse mogelijkheden om, ook 
wanneer ze DRX activeren, de bezorgingtijd voldoende kort te houden.15  

Allocatie van 
logische 
kanalen 

Sommige netwerkimplementaties maken het mogelijk om in een radiocel dynamisch capaciteit 
toe te wijzen aan verschillende logische kanalen (en zo onder meer aan soorten diensten, zoals 
spraak, SMS, etc.). Mogelijk kan dit leiden tot compromissen ten aanzien van de logische kanalen 
die benodigd zijn voor cell broadcast-uitzendingen. Daarom schrijft het bestel voor dat alle 
logische kanalen die nodig zijn voor het goed functioneren van cell broadcast vast gealloceerd 
moeten zijn en van afdoende capaciteit moeten zijn. 

Berichtparameters 

                                                

13 Zie 3GPP TS 44.012 V7.0.0 (2007-09), paragraaf 2: ‘This [...] DRX feature is optional in the network 
and in the MS’.  

14 Theoretisch een verlenging van maximaal 150 seconden, maar dat kan ook minder zijn, afhankelijk 
van de gekozen lengte van de ‘schedule period’. 

15 Zo kunnen ze voor korte ‘scheduling periods’ kiezen, kunnen ze een bepaalde capaciteit in de 
schedules reserveren voor berichten die altijd ontvangen moeten worden, en kunnen ze van de ‘high 
priority’ parameter gebruik maken.  
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Priority cell broadcast kent een parameter die ‘category’ wordt genoemd (3GPP TS 23.041 V7.0.0 (2006-
03), § 9.3.7). De waarde ‘High Priority’ geeft aan dat het betreffende bericht bij de allereerste 
gelegenheid wordt uitgezonden. Voor burgeralarmeringsberichten lijkt dit een interessante 
parameter. Er is echter veel onduidelijkheid over de precieze werking ervan (we gaan daar in 
2.25 nader op in). Hoewel we het gebruik van deze parameter bij burgeralarmeringsberichten 
sterk aanbevelen schrijven we de ondersteuning ervan niet voor. Ten overvloede merken we wel 
op dat operators gehouden zijn aan hun eind-eind prestatienorm (zie 2.6) en dat de ‘high priority’ 
parameter hen kan helpen aan deze norm te voldoen.  

Languages cell broadcast kent verschillende mogelijkheden voor taalinstellingen. Nadere studie/uitwerking is 
nodig om dit verder vorm te geven. In elk geval specificeren we dat alle taalopties zoals die in de 
3GPP standaarden voorkomen moeten worden ondersteund.  

Stan-
dard/extended 
channel 

cell broadcast biedt de keuze tussen twee kanaaltypen. Bij gebruik van het zogenaamde 
‘extended channel’ bestaat het risico dat terminals niet naar de cell broadcast-informatie 
luisteren. Dat kanaal is (alleen al om die reden) ongeschikt voor burgeralarmering. Daarom moet 
deze kanaalkeuze ondersteund worden (en zal de broker van die mogelijkheid gebruik maken 
door voor alle berichten in het ‘standard channel’ te specificeren).  

Repeat De repeat times moeten worden ondersteund zoals gespecificeerd in 3GPP (TS 23.041 V7.0.0 
(2006-03), § 9.3.8). Bij voorkeur ondersteunt het netwerk de kortste herhaaltijd van de 
standaard (bij GSM circa 1,8 seconde). Het netwerk moet minimaal in staat zijn om vier cell 
broadcast-berichten per minuut in een enkele cel te verzenden.  

Bezorggebied Het systeem moet in staat zijn berichten aan een enkele cel te leveren (indien de geografische 
definitie van het bezorggebied daar om vraagt). Het systeem moet tevens in staat zijn om cell 
broadcast-berichten te bezorgen op basis van BSC-adressering. Deze optie is belangrijk in zeer 
urgente burgeralarmsituaties, waarbij we geen enkel risico willen nemen wat de actualiteit van de 
celinformatie in het CBC betreft. BSC-adressering bezorgt alle berichten in alle cellen binnen een 
BSC-gebied. Dit bespreken we verder in 2.16. 

  

De broker zal overigens ook een speciale testmodus ondersteunen, waarbij de gehele 
procedure van het aanmaken van berichten regulier wordt gevolgd, maar waarbij de 
berichten uiteindelijk niet naar de operator worden doorgestuurd. Deze ‘fake use mode’ 
kan onder meer voor het trainen van de gebruikersinterface worden gebruikt. Een 
duidelijke visuele indicatie (bijv. rode balk met tekst in beeld) geeft aan dat de testmodus 

actief is en dat berichten niet werkelijk zullen worden verspreid.  

2.16 Uitzending van cell broadcast-berichten in gehele BSC-gebieden  

De 3GPP-specificaties maken ook specifiek melding van een mogelijkheid om cell 
broadcast-berichten in een volledig BSC-gebied te verspreiden. Op het eerste gezicht 
betreft het hier een functie die aantrekkelijk is voor burgeralarmering. Omdat er in feite 
een bericht van CBC naar BSC gaat om alle cellen te adresseren (zie 3GPP TS 23.041 
V7.0.0 [2006-03], § 9.3.5.1) is de werking van deze modus onafhankelijk van de 
actualiteit van de celinformatie in de CBC. Bovendien is er bij CBC-adressering sprake van 
tijdswinst, met name bij de CBC. 

Een mogelijk bezwaar is echter dat in het geval de overheid cell broadcast-berichten alleen 
in een bepaald gebied wil uitsturen, ook de (globale) ligging van de BSC-gebieden bekend 
moet zijn. Omdat deze gebieden veranderlijk zijn vraagt dat om een complexe en 
arbeidsintensieve procedure (wat sterk kostenverhogend kan werken). Daarnaast zullen de 
BSC-gebieden van de diverse aanbieders heel verschillend zijn, en wordt het bijna 
onmogelijk een goede gebiedsdefinitie te kiezen. Juist bij zeer tijdskritische burgeralarmbe-
richten is een dergelijk dilemma problematisch.  

Daarom kiezen we er voor dat deze BSC-adresseermodus wel ondersteund moet worden, 
maar dat deze alleen gebruikt wordt om berichten in alle BSC-gebieden van het netwerk 
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tegelijk uit te sturen. In het kader van dit bestek noemen we dit ‘message to all BSC and 
RNC areas’. Het is daarbij niet meer nodig dat operators (wijzigingen in) de ligging van 

BSC-gebieden door geven.  

Deze cell broadcastS-adresseringsmode wordt hiermee dus voorbehouden aan de 
uitzonderlijke burgeralarmsituaties waarbij iedere burger in het hele land zo snel mogelijk 
geïnformeerd moet worden. Alle operators krijgen dan hetzelfde commando. In aanvulling 
kan de broker besluiten deze modus te gebruiken, indien blijkt dat bij de verspreiding van 
een belangrijk bericht in de gewone (geografische) adresseringsmodus bij een bepaalde 
operator qua bezorging een heel slechte score haalt. Als bij de broker het vermoeden 
bestaat dat dit het gevolg is van het niet goed werken van de geotranslatie bij de operator 
of het niet op orde zijn van de Cell-ID-lijst in de CBC van de operator, kan de broker – het 
belang van het bericht in overweging nemende – beslissen om die specifieke operator het 

bericht opnieuw via BSC-adressering te sturen. 

Voor de RNC areas in UMTS geldt een zelfde systeem.  

2.17 Ondersteuning van ingezette infrastructuur 

Voor het goed functioneren van de infrastructuur is het noodzakelijk dat operators en 
broker supportdiensten afnemen bij de leveranciers voor de gehele duur van het contract 

met de overheid.  

2.18 Implementatie- en configuratierapportage  

Zoals aangegeven heeft de netwerkexploitant een grote keuzevrijheid waar het precieze 
implementatie en configuratie van het netwerk betreft. De operator moet echter wel, na 
oplevering, een technisch rapport opleveren waarin in detail de relevante technische 

keuzen worden beschreven. Dit rapport omvat onder meer: 

- De topografie en architectuur van alle relevante netwerkelementen en hun 

fabricaat, type en versienummer. 

- De relevante technische configuratieparameters. 

- De precieze manier waarop van de transportinfrastructuur gebruik gemaakt wordt. 

- De interne procedures door het actualiseren van gegevens (waaronder de Cell-ID 
list in de CBC).  

- De aanwezige voorzieningen betreffende redundantie en stroomvoorziening voor 

alle relevante onderdelen in de cell broadcast-keten. 

2.19  Hoofdfuncties van de broker 

De broker heeft een aantal belangrijke functies (deze opsomming is niet uitputtend, ook in 
andere paragrafen staan functies van de broker beschreven; de definitieve rollen staan in 

het bestek(: 

1) Het ontvangen van burgeralarmeringsberichten via een web-based gebruikersinterface 

2) De autorisaties van de gebruikers. 

3) Het op de juiste manier verwerken van de aangeboden berichten. 
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4) Het aanbieden van berichten aan de operatorinterface. 

5) Het loggen van activiteiten. 

6) Het aggregeren van statusinformatie (zie 2.5 en 2.6). 

7) Het bewaken van de overall toestand waarin de keten zich bevindt, inbegrepen het 

aggregeren van systeemalarmberichten van de operators (zie 2.7, 2.5 en 2.6). 

8). Het opstellen van managementrapportages (zie 2.20).  

 

Hieronder worden de eerste vijf hoofdfuncties verder uitgewerkt: 

1) Het ontvangen van burgeralarmeringsberichten via een web-based gebruikersinterface 

Voor deze interface ligt het voor de hand een web-based interface met gebruik van open 
standaarden voor te schrijven. Hoe deze interface er exact uit ziet, leggen we niet in het 
bestek vast. Dit zal in de ontwerpfase worden vastgelegd. Wel ligt vast welke hoofdfuncties 
de gebruikersinterface zal bevatten: 

• Het kunnen aanmaken van cell broadcast-teksten (waarbij ook gebruik gemaakt kan 

worden van standaardteksten die in een sjabloon zijn opgenomen). 

• Parallel kunnen versturen van berichten in het Nederlands en Engels. 

• Het selecteren van voorgedefinieerde verzorgingsgebieden (zoals steden of 

provincies). 

• Optioneel: autorisaties op berichtniveau kunnen uitvoeren. 

• Het kunnen aangeven van berichtparameters als prioriteit, uitzendschema (eenmalig, 

regulier, onbeperkt, etc.). 

• Het kunnen ‘killen’ van een uitgezonden bericht. 

• Het grafisch kunnen selecteren van een uitzendgebied door middel van een cirkel of 
polygoon. 

• Het online kunnen volgen van de status van verzonden berichten. 

• Het automatisch kunnen versturen van emailnotificaties en SMS notificaties gelijktijdig 

met het versturen van een cell broadcast-bericht. 

De broker wordt ook gevraagd een machine-machine interface te implementeren op basis 
van de specificaties die in het verleden voor de proef van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat zijn gebruikt. Verder kan de broker in de toekomst gevraagd worden om het 

Common Alerting Protocol (CAP), zoals gespecificeerd door OASIS, te implementeren.  

 

2) De autorisatie van gebruikers 

Voor de autorisatie van gebruikers leggen we in het bestek de meest belangrijke 
functionaliteiten vast. We gaan hierbij uit van één centraal opgezette autorisatieorganisa-

tie. 

• Beveiligde toegang tot de web-based omgeving. 

• Het kunnen aanmaken van gebruikersgroepen. 
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• Een gebruiker moet beperkt kunnen worden tot het versturen van een bericht in een 

bepaald geografisch gebied. 

• Een gebruiker moet beperkt kunnen worden tot het versturen van bepaalde 

berichttypen, zoals standaardberichten. 

 

3) Het op de juiste manier verwerken van de aangeboden berichten 

Hierover leggen we in het bestek niets vast. Leveranciers hebben de vrijheid de ’motor’ 
van de broker in te vullen zoals zij dat willen. Wel leggen we uiteraard prestatie en 
continuïteitseisen op (zie 2.6 en 2.10). 

 

4) Het aanbieden van berichten aan de operatorinterface. 

Hiervoor wordt verwezen naar 2.3. 

 

5) Het loggen van activiteiten 

De broker krijgt de taak de belangrijkste acties te loggen. Deze logs moeten minimaal een 

jaar bewaard worden. De logs moeten onder meer het volgende bevatten: 

- Elk door een gebruikerspost aangeboden bericht, inclusief de inhoud; 

- De statusrapportages die door operators als reactie op berichten worden ontvan-

gen; 

- De systeemalarmmeldingen die door operators worden doorgegeven (zie 2.7); 

- De systeemalarmmeldingen binnen het systeem van de broker zelf betreffende de 

beschikbaarheid van de dienst; 

- Het doorsturen van berichten via SMS of email (zie het bestek, clausule K2); 

- Het doorsturen van een bericht naar een andere autoriteit (zie het bestek, clausule 
K1). 

2.20  Managementrapportages van de broker 

De broker zal de volgende management rapportages moeten produceren: 

Gebruikersrapportage 

De gebruikersrapportage betreft operationele berichten en de terugkoppeling daarop. Een 
gebruiker zal geïnformeerd moeten worden over de status van een verzonden bericht om 
te kunnen beoordelen of het bericht in het totale geselecteerde gebied daadwerkelijk is 
uitgezonden. Indien het bericht in grotere gebieden niet is uitgezonden moet de gebruiker 
een helpdesk kunnen bellen om de impact van het probleem te kunnen inschatten en de 

juiste vervolgacties te kunnen plannen. 

Managementrapportage 

- De broker zal rapportages op moeten leveren over de gebruikers en over de 

prestaties van zowel hemzelf als de individuele operators. 



 28 

- Ten aanzien van gebruikers moet er een overzicht kunnen worden geproduceerd 
van geautoriseerde gebruikers, wijzigingen van gebruikers in een bepaalde periode 

en statistieken als aantal berichten per gebruiker. 

- De broker moet ook rapportages opleveren over zijn prestaties en continuïteit om 

de overheid in staat te stellen te beoordelen of aan de gestelde eisen is voldaan. 

- De broker moet ook rapportages opleveren over de prestaties en continuïteit van 
de (individuele) operators om de overheid in staat te stellen te beoordelen of aan 

de gestelde eisen is voldaan. 

2.21 Integratie met bestaande systemen 

Voor mogelijke integratie liggen twee systemen voor de hand: het sirenestelsel en 

Crisis.nl. 

Het sirenestelsel (LFR). We voorzien geen geautomatiseerde koppeling met het 
sirenestelsel. Uit een gesprek met het LFR is gebleken dat dit weinig toegevoegde waarde 
biedt. Het sirenestelsel is gedecentraliseerd en wordt vanuit de veiligheidsregio’s bediend 
vanuit een centrale PC, de zgn. “WAS-PC”. Een optie is om cell broadcast vanaf dezelfde PC 
aan te sturen, zodat er wel enige vorm van integratie is. Dit heeft voor het bestek geen 
implicaties. 

Integratie met het sirenestelsel valt buiten het bestek van dit bestek. We bevelen wel aan 

dit te bestuderen (zie 4.12).  

Crisis.nl. Crisis.nl is een faciliteit die de veiligheidsregio’s en gemeenten de mogelijkheid 
biedt bij een ramp, risico of crisis snel een website in de lucht te brengen. Die website is 
bestand tegen pieken in het verkeersaanbod en daarmee geschikt voor gebruik bij rampen, 
risico’s en crises. Crisis.nl bestaat uit een hosting service (op high performance, 
geografisch gescheiden servers) met een content management systeem en autorisa-
tiesysteem. Er zijn op dit moment geen speciale voorzieningen aangebracht die de 
beschikbaarheid van de verbindingen tussen gebruikers en crisis.nl verhogen. Mogelijke 
overlap in functionaliteit zit in de hosting en het autorisatiesysteem. Het is mogelijk de 
broker te verplichten zijn services te hosten op de servers van crisis.nl. Naar onze 
inschatting leidt dit niet tot efficiencyvoordelen. Een potentieel voordeel treedt op indien de 
autorisatiefunctie van crisis.nl wordt gebruikt. Die kan in principe worden gebruikt voor cell 
broadcast, echter dan zal er een upgrade van de verbindingen dienen plaats te vinden 
tussen veiligheidsregio’s en de broker om aan de voorwaarden in dit bestek te voldoen. 
Vooralsnog is onze constatering dat er weliswaar overlap is, maar dat deze overlap beperkt 
is. Op dit moment schatten wij in dat de overlap te klein is om de extra kosten en risico’s 
van integratie tussen crisis.nl en de cell broadcast-broker te compenseren. 

We hebben op basis van deze gesprekken als uitgangspunt voor het bestek genomen dat 
cell broadcast op termijn een onderdeel zal vormen van een groter geheel. Dat betekent 
dat we de brokerfunctie eenvoudig hebben gehouden voor wat betreft het gebruikersma-
nagement. We gaan uit van 30 fysieke gebruikersposten met identieke autorisatieniveaus. 

2.22  Kenniscentrum bij broker 

Er is wereldwijd nog maar weinig ervaring met een serieuze uitrol van cell broadcast-
diensten. Een project met deze omvang vraagt dan ook om het opbouwen van veel kennis 
en ervaring. De broker krijgt een centrale rol bij deze kennisopbouw. Ze krijgt daartoe de 
taak een kenniscentrum op te bouwen, waarin kennis en ervaring kan worden verzameld 
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en vastgelegd. Ze fungeert als een expertisecentrum richting alle andere partijen in de 

keten en spant zich in om haar kennis aan te wenden voor een optimalisatie.  

Het kenniscentrum heeft onder meer de volgende rollen: 

I) Het opbouwen van state of the art expertise over de werking van cell broadcast 

voor burgeralarmering; 

II) Het delen van die kennis, waar niet commercieel gevoelig, met de Nederlandse 
overheid en met overheden in andere landen die de invoering van cell broadcast 
voor burgeralarmering; 

III) Het actief deelnemen aan internationale normalisatie en afstemming op dit gebied 
(inclusief de betreffende ETSI/3GPP organen), waar passend in samenwerking met 
overheidsvertegenwoordigers; daar hoort expliciet ook de gremia bij waar afstem-
ming plaatsvindt over terminalspecificaties, gebruik van kanaalnummers en talen, 

etc.; 

IV) Contacten onderhouden met andere kenniscentra en leveranciers; 

V) Kennis opbouwen wat betreft de configuratie van mobiele telefoons (onder meer 
ten behoeve van het aanbieden van een website aan eindgebruikers; zie ook 2.12 
en de betreffende bepalingen in het bestek). 

VI) Het bieden van ondersteuning aan de call centra van de operators (echter geen 

directe ondersteuning van burgers); 

VII) Adviesfunctie ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. 

2.23 Toekomstige ontwikkelingen 

Het gebruik van technieken voor burgeralarmering zal de komende jaren zeker nog allerlei 
ontwikkelingen laten zien. Nieuwe toepassingen zullen hun intrede doen, nieuwe interfaces 
zullen ontwikkeld worden (o.a. op basis van het OASIS CAP interface) en nieuwe netwerk- 
en radiotechnieken zullen een rol op de markt veroveren (denk aan WiFi, WiMax, LTE etc.). 
Ook zullen de bestaande standaarden zich verder ontwikkelen, en onder meer Multimedia 
Broadcast Multicast Service (MBMS) via GSM of UMTS netwerken kan een interessante 

manier zijn om multimediaberichten in te zetten bij burgeralarmering.   

Buiten kijf staat dat het huidige systeem op dergelijke ontwikkelingen voorbereid moet 
zijn. Het is echter lastig dat in het huidige bestek te integreren. We zien dit daarom meer 

als een toekomstige exercitie dan een voorwaarde die nu al opgelegd gaat worden.  

2.24 Onzekerheid die de operators aangeven inzake implementatie van 

het bestek 

Hoewel geen van de marktpartijen tijdens de gesprekken of de schriftelijke consultatie 
aangegeven heeft dat ze het leveren van de in het bestek genoemde dienst niet mogelijk 
achten, is er wel een opmerking gemaakt dat het niet a priori te garanderen is dat het 
gevraagde inderdaad ook geleverd kan worden. Daarbij wordt gesteld dat de toeleveran-
ciers misschien niet thuis geven. Daar staat tegenover dat dit bestek zo pragmatisch 
mogelijk is gehouden, en we ook een prikkel willen inbouwen om – mede via de 
uitvoerende operators – een signaal naar de toeleveranciers af te geven dat de 
implementatie van cell broadcast steeds meer van belang is. We komen aan deze 
opmerking in het bestek op twee manieren tegemoet. 
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Ten eerste maken we een uitzondering voor het leveren van UMTS-diensten. Terwijl op 
bijna alle punten een operator in beginsel in de gelegenheid is een toeleverancier te kiezen 
die de gevraagde dienst ondersteunt, is dat slechts in mindere mate het geval voor de 
radio-infrastructuur. Het is onrealistisch om UMTS-dekking te vereisen als de leverancier 
waarvan de radio-infrastructuur al is aangeschaft, deze functie niet of nog niet biedt. In het 
bestek is bepaald dat de algemene invoering van UMTS-dekking verlaat is ten opzichte van 
de GSM-dekking. In aanvulling daarop geven we toe dat een operator een verzoek kan 
indienen om deze invoering te mogen vertragen. Daarbij moet een operator wel 
aannemelijk kunnen maken dat alles in het werk is gesteld wat redelijkerwijs verwacht 
mag worden om bij de toeleverancier van radio-infrastructuur de cell broadcast-
functionaliteit af te nemen. Het verzoek tot uitstel moet voorgelegd worden aan de arbiter. 
De arbiter (zie 2.26) kan besluiten een uitstel van een extra jaar te geven. Na afloop 

daarvan kan, indien nodig, steeds weer een nieuw verzoek ingediend worden.  

Ten tweede creëren we een mogelijkheid om, in overleg met andere partijen en met 
instemming van de arbiter, af te wijken van de invulling van de verplichtingen. Dit staat in 

2.25 beschreven.  

2.25 Onzekerheden inzake de 3GPP-standaard en de implementatie 

daarvan  

Helaas blijkt de 3GPP-standaard, waar het cell broadcast-diensten betreft, op een groot 

aantal punten ambigu. We noemen, louter ter illustratie, twee voorbeelden: 

- cell broadcast kent een parameter die ‘category’ wordt genoemd (3GPP TS 23.041 
V7.0.0 [2006-03], § 9.3.7). De waarde ‘High Priority’ geeft aan dat het betreffende 
bericht bij de allereerste gelegenheid wordt uitgezonden.16 Dit impliceert dat een 
bericht met hoge prioriteit, indien van toepassing, in plaats van berichten met een 
andere waarde kan worden verzonden. § 9.3.13 lijkt echter aan te geven dat deze 
category variabele alleen relevant is als van de (optionele) DRX-modus gebruikt 
wordt gemaakt. We hebben op dit punt informatie ingewonnen bij diverse leveran-
ciers van cell broadcastS’en. Zij geven aan niet te weten wat de standaard nu 
precies voorschrijft. 

- Wat de herhalingstijd van de berichten betreft stelt § 9.3.8 ‘The minimum period 
with which a cell broadcastS message consisting of one page may be broadcast 
over the air interface is a period of 1.883 s’ (dit wil zeggen dat er tot circa 30 be-
richten per minuut kunnen worden verzonden). Nergens is echter duidelijk of een 
systeem ook daadwerkelijk in staat moet zijn om ongeveer 30 berichten te verstu-
ren. Voldoet een systeem dat slechts één bericht per minuut kan versturen? (Met 

dit issue confronteerde een van de geconsulteerde CBC-leveranciers ons). 

Door deze ambiguïteit zijn er significante verschillen in de implementatie te vinden. 
Daarnaast blijkt in de praktijk dat leveranciers en operators niet zeker weten wat verplicht 
en wat optioneel is volgens de standaard. Zij stellen dan dat de standaard daar zelf ook 
vaak onduidelijk over is. Een leverancier schreef ons: ‘Vele leveranciers ondersteunen 
zaken als priority messages helemaal niet. Zelfs vele zaken uit Phase 2+ (en dan met 

name de “plus”) zijn niet ondersteund.’  

                                                

16 Verder staat bij de waarde 'low priority': '[...] to be broadcast when no cell broadcastS messages of 
category "High Priority" or "Normal" are broadcast. The repetition period defines the minimum 
broadcast requirement.' 
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Mede als gevolg van al deze onzekerheden en het gebrek aan feitelijke kennis bij 
betrokken partijen bestaat er, ondanks alle inspanningen, een kans dat de invoering van 
de in dit bestek gedefinieerde dienst bij voortschrijdend inzicht op bepaalde punten (qua 
technische invulling) beter aangepast kan worden. Daarbij moet vooral gedacht worden 
aan wijzigingen in de op de interfaces gebruikte protocollen. Daarom stellen we de 
instelling van een arbiter voor (voor meer details, zie 2.26). Indien een dergelijke situatie 
zich voordoet, kan een operator of een broker bij de arbiter een verzoek tot wijziging 
indienen. De arbiter besluit na consultatie van alle andere betrokken partijen (operators, 

broker en overheid). 

2.26 De rol van de arbiter 

We stellen voor een onafhankelijke arbiter in te stellen die de volgende rollen heeft:  

- Het beoordelen en vastleggen van de tussen de broker en de operators gemaakte 

afspraken over de geo-interface (zie 2.4).  

- Het beoordelen en vastleggen van de tussen de broker en de operators gemaakte 

afspraken over de uit te wisselen systeemalarmberichten (zie 2.7). 

- Het beoordelen van verzoeken van partijen om een andere invulling te geven aan 
hun verplichtingen of aan de invulling van interfaces met andere partijen. Uit-
gangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening net zo hoog blijft als nu al 

beoogd in het bestek.  

- Het bemiddelen tussen partijen indien er zich een conflict voordoet dat de goede 
werking van het systeem belemmert (zoals een probleem dat leidt tot gebrek aan 
interoperabiliteit). Indien bemiddeling niet succesvol is, kan de arbiter een beslis-

sing nemen en zijn de partijen gehouden aan die beslissing.  

- Het oordelen over een verzoek om uitstel voor het bieden van UMTS-dekking (zie 
2.24).  

 

De arbiter is een ter zake kundige persoon, die met geen van de betrokken marktpartijen 
een formele binding heeft en wiens opereren op geen enkele wijze belemmerd wordt door 
belangenconflicten. Er kan hier onder meer aan iemand uit de academische wereld gedacht 
worden. Het is overigens niet uitgesloten dat de arbiter een band met de overheid heeft, 
hoewel daar onze voorkeur niet naar uit gaat.  
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3 Het bestek 

3.1 Introduction 

The technical specifications for both the operators and the broker are described in this 
chapter. The specifications are, as much as possible, formulated as technical interfaces and 

functional specifications; the way of implementation is left open to the parties concerned. 

The specific lay-out of the interfaces is represented in Figuur 3. The groups of clauses A 
thru O in the technical specification (Section 3.2 ,below) basically define these various 

interfaces, and other necessary arrangements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Specific lay-out of the interfaces of the cell broadcast-functionality (only the main interfaces 
for the parties are shown, complete references are in specifications)  
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3.2 Technical specifications (het technisch bestek) 

The technical specifications are classified into 15 categories, which are: 

A. Functional requirements. 
B. Definition of interfaces. 
C. Process, organization, monitoring and change management. 
D. Special provisions for system availability. 
E. Provisioning of transport lines. 
F. Radio network coverage requirements. 
G. Handset preconfiguration.  
H. User interface for generating messages. 
I. Management and support. 
J. End user support. 
K. Interface to other public civil alarm entities. 
L. Time scheme. 
M. Expertise centre. 
N. Non-disclosure. 
O. Other. 

 

Table 6 contains the technical specifications themselves. The column named ‘relevance’ 
indicates whether a clause is relevant for either the operator (O), the broker (B), or both 
(O, B). 

Tabel 6: Detailed technical specifications and requirements 

Group Rele-
vance 

Clauses 

O,B A1. Distribution. The operator shall broadcast the Cell Broadcast 
messages that it receives from the broker to its end users, as further 
defined in this specification. Cell Broadcast messages refer to so-called 
Short Message Service Cell Broadcast (SMScell broadcast) as defined by 
ETSI and 3GPP.  

O, B A2. Broadcast delivery status feedback. For every distributed message, 
except so-called heart beat messages (as defined in Clause A6), a status 
report will be delivered back to the broker. This status report will 
indicate how many cells were addressed as well as how many of these have 
actually broadcasted the cell broadcast message a minimum of one time on 
the air interface three minutes after the reception of the message from 
the broker. If a message is not for immediate distribution, this is three 
minutes after the scheduled transmission start time. This data must be 
supplied for GSM ad UMTS networks separately.  

A. Functional 
requirements 

O, B A3 Max. delay (end-end). Operators commit themselves to a minimum of 95% 
of successful broadcasts, as defined in A2 above. To examine whether this 
performance criteria is met, the contractor can rely on the feedback data 
of operators as stated above, but is also free to conduct its own 
measurements. Performance is calculated on a monthly basis, starting the 
first day of a month. If less than 10 messages have been received from 
the broker during a particular month, the calculation is postponed to the 
moment 10 messages are received from the broker.  

Every calendar month, the broker will calculate the performance of each 
individual operator as indicated above, and reports overall (aggregated) 
network performance data to the contractor. If any operator does not meet 
the performance criterion, the broker will explicitly inform both the 
operator in question and the contractor. In such a case, the operator 
will report to the contractor why this was the case and what measures are 
being taken to improve the performance.  
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O A4 Configuration parameters. Unless specified otherwise, the operator is 
free to choose how it configures the radio network aspects of cell 
broadcast transmission, as long as the performance criteria set in A3 are 
met. Operators shall need the following criteria: 

- For the category parameter (defined in 3GPP TS 23.041 V7.0.0 (2006-03), 
section 9.3.7), the value ‘High Priority’ is highly recommended for civil 
alarming purposes but is not required.  

- The network must be able to specify a cell broadcast areas as small as 
one single cell. The network must preferably support the lowest cell 
broadcast repeat frequency as defined by 3GPP TS 23.041 V7.0.0 (2006-03), 
which is approx. 1.8 second for GSM. The network must at least be able to 
send out four single page Cell Broadcast messages per minute in each 
single cell. 

- The network must be able to deliver cell broadcast messages to all BSC 
and RNC areas simultaneously, using the BSC-addressing and RNC-addressing 
as specified in 3GPP TS 23.041 V7.0.0 (2006-03), section 9.3.5.1). This 
is on the basis of a single message of the broker, whereas the operator 
must ensure that this message is created for each individual BSC and RNC 
area in the country. We will refer to this as a ‘message to all BSC and 
RNC areas’.  

- The operator shall allocate its logical channels in its cells in such a 
way that under no circumstances the availability of cell broadcast 
capacity is compromised (i.e. no dynamic allocation in which logical 
channels necessary for cell broadcast are replaced by other logical 
channels.) 

The operator shall ensure that cell-ID data in the CBC is kept up-to-
date. New cells have to be added within one singe week after being taken 
into use. Temporary cells (e.g. at events or in emergency situations) 
must be added directly when they are taken into service.  

O,B A5. Cell broadcast test message distribution. Unless explicitly indicated 
otherwise by the broker, the operator shall treat test messages identical 
to regular message. This means, among other things, that the same 
functional requirements (Clause 1.1) are valid. Test messages, however, 
might be sent to a channel number higher than 1000 to minimise nuisance 
for end users.  

O, B A6. Cell broadcast heart beat message distribution. The so-called heart 
beat messages must meet the same criteria of other messages, except that 
no broadcast delivery status feedback needs to be provided (as defined in 
Clause A2) and that that no on-request detailed message status report 
(Clause C3) needs to be supported. During the coordination period (see 
Clause L1) the broker and the operators are requested to come to a mutual 
agreement how to determine whether a particular Cell Broadcast message is 
a heart beat message or not. When an agreement is met, they will inform 
the contractor of its details. 

O, B A7. System alarm messaging. The operator will inform the broker real-time 
about events that affect the service delivery to more than 10% of the 
full coverage area (including but not limited to failures in CBC, the 
transport link from CCC (Content Casting Centre, a type of Cell Broadcast 
Entity as defined in the GSM standard) to CBC, the transport link between 
CBC and BSC’s/RNC’s, and any other element that is a single point of 
failure in the chain). The format for this system alarm messages 
interface is discussed in Clause B4.  

 

B A8. Heart beat message generation. The broker is given the task to 
generate heart beat messages, with a content, frequency and a repeat rate 
as defined by the contractor.  

B. Definition 
of interfaces 

O,B B1. Use of 3GPP specifications where applicable. All parties shall comply 
with the 3GPP or ETSI specifications on all interfaces, where such 
specifications are available. Unless indicated otherwise by this 
document, this only applies to the parts of the specifications that are 
defined to be mandatory by 3GPP or ETSI. This clause refers to any 
interface in the system, not only the CBC to BSC interface. 

This clause refers to the revisions of the 3GPP documents as of the date 
the RFP is received by the parties. This clause refers to (but is not 
limited to) the following 3GPP or ETSI specifications: 

- 3GPP TS 23.041  

- 3GPP TS 44.012  

- 3GPP TS 23.038. 
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The role of the arbiter in relation to the use of interfaces is defined 
in Clause O1. 

O,B B2. Definition interface broker-operator for messaging. Though the 
relevant standards bodies have not defined this interface in detail, we 
specify that this interface offers all the functionalities that imply 
from the standard. The operator is free to choose the interface in 
question. This interface, hover, must be based on openly available 
specifications (sufficient for anyone that desired to build an 
implementation on the basis of it). Furthermore, the interface must be 
free from essential patent, or licenses for such patents must be 
available on RAND terms and conditions. (Here, essentiality and RAND 
refer to the meaning of these terms in ETSI’s IPR policy.) The operator 
specifies the interface of choice as a part of the proposal. The broker 
is required to implement the interfaces of the various operators. The 
proposal of the broker should include the implementation of at least one 
interface. The role of the arbiter in this process is defined in Clause 
O1. 

O,B B3. Definition interface broker-operator for geo-information. In the 
messages offered by the broker to the operator, the delivery area is 
defined by means of a coordinate and a simple set of polygons or circles. 
During the coordination period (see Clause L1) the broker and the 
operators are requested to come to a mutual agreement for the exact 
specifications (co-ordinate system, definition of polygons or circle). 
When an agreement is met, they will inform the contractor of its details. 
The role of the arbiter in this process is defined in Clause O1. 

O,B B4. Definition interface broker-operator for system alarm information. 
The operator must inform the broker of fault events as defined in Clause 
A6. During the coordination period (see Clause L1) the broker and the 
operators are requested to come to a mutual agreement regarding the exact 
specifications to transfer these messages between these parties. When an 
agreement is met, they will inform the contractor of its details. The 
role of the arbiter in this process is defined in Clause O1.  

O,B B5. Definition interface broker-operator for indicating heart beat 
messages. The operator must inform the broker of fault events as defined 
in Clause A6. During the coordination period (see Clause L1) the broker 
and the operators are requested to come to a mutual agreement for the 
exact specifications to transfer these messages between these parties. 
When an agreement is met, they will inform the contractor of its details. 
The role of the arbiter in this process is defined in Clause O1.  

O,B C1. One-time operational report. When regular service commences, the 
operator provides the contractor with a detailed report on the exact 
implementation and configuration of its cell broadcast system. This 
report must include all relevant details on equipment employed (incl. 
release information and licensed functionalities), network architecture 
and topography, type of redundancy of equipment and transport links, 
information on the transport network facilities used, the configuration 
parameters chosen with respect to cell broadcast delivery, and the 
technical procedures in place to ensure continuous quality (including 
procedures in place to update the Cell ID information in the CBC). This 
report must be detailed enough to allow for a technical audit. The 
operator shall inform the contractor of any significant change in the 
above-mentioned aspects during the contract period.  

O,B C2. Periodic reports. On a monthly basis, operators report the contractor 
on the service availability and of any aspects that influence this 
service availability. For each calendar year, operators report on the 
number and percentage of terminals that were pre-configured (see also 
Clause G1). 

C. Process, 
organization, 
monitoring 
and change 
management 

O, B C3. On-request detailed message status report. On request of the 
contractor or the broker (acting here on behalf of the contractor), the 
operator must be able to deliver a detailed report on the delivery of a 
message. This report must include an overview of all cells that exist in 
the defined message delivery area, and the actual number of radio 
interface broadcasts of the message for each of the cells in that area. 
It must also include a geographical map that indicates actual 
transmission plotted in cell boundaries. Requests for such a report can 
be made up to one week after the Cell Broadcast message in question was 
sent to the operator. The report must be delivered within 24 hours after 
receiving such a request. The costs of five of such reports per year must 
be included in the offer, any extra report may be billed separately. The 
broker has he task to combine the reports of the various operators into 
one single overview report. 
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O,B C4. Change management operator changes. The operator will inform the 
broker one week in advance if significant technical or organisational 
changes are planned that might affect service availability. This 
includes, among other things, the installation of new software releases 
on key system elements. Clause C1 will still apply. If the changes of 
such scope or duration that the availability on the national scale is at 
issue, or in the case changes of several operators coincide, the broker 
will inform the contractor about these.  

 

O,B C5. Change management broker changes. The broker will inform the operator 
one week in advance if significant technical or organisational changes 
are planned that might affect service availability. 

O D1. Provisions at key platform elements of the operator. The CBC platform 
at the operator shall be fully geographically redundant and placed at 
locations that are at least 80 km apart (in a straight line). Each full 
platform should be fault-tolerant of any single failure in hardware or 
software. Each unit must be able to take services over from the other 
seamlessly, without service interruption. System maintenance or upgrading 
must be possible without service interruptions. These criteria also 
implies that all operational data is real-time replicated between 
locations. Each single system is provided with redundant power supply 
units. Any other system run by the operator that would be a single point 
of failure in the cell broadcast message chain must meet the same 
requirements as those for the CBC.  

B D2. Provisions at key platform elements of the broker. The CCC platform 
run by the broker shall be fully geographically redundant and placed at 
locations at locations that are at least 150 km apart (in a straight 
line). Each full platform should be fault-tolerant of any single failure 
in hardware or software. Each CCC unit must be able to take services over 
from the other seamlessly, without service interruption. System 
maintenance or upgrading must be possible without service interruptions. 
These criteria also implies that all operational data is real-time 
replicated between locations. Any other system run by the operator that 
would be a single point of failure in the cell broadcast message chain 
must meet the same requirements as those for the CBC.  

O D3. Emergency power backup operator. Emergency back-up power offering a 
minimum of 24 hours of autonomous operations must be provided at (1) the 
operator’s CBC platforms, (2) any essential link or equipment that is a 
single point of failure for the full chain of Cell Broadcast message 
delivery (e.g. hub locations). Emergency back-up power at the operator’s 
BSC and RNC platforms is recommended but not mandatory. Operators are 
free to choose an appropriate power backup system (battery banks, diesel 
unit, etc.). 

B D4. Emergency power backup broker. Emergency backup power must be 
provided at the broker’s CCC platforms offering a minimum of 24 hours of 
autonomous operations. Brokers are free to choose an appropriate power 
backup system (battery banks, diesel unit, etc.). 

D. Special 
provisions 
for system 
availability 

O, B D5. Security measures. Operator and broker shall take appropriate 
security measures, including access control for facilities and systems.  

O E1. Data transportation lines from broker to operator. Data transport 
lines from the two locations of the broker to the premises of the 
operator must be supplied and maintained by the operator. All necessary 
equipment for the transport links (e.g. modems, mobile terminals, 
subscriptions) must be supplied by the operator as well. All data lines 
must be chosen and operated to offer maximum availability. Transport 
between the main location of the broker and the main location of the 
operator must be a fixed connection (either a permanent point-point 
connection, or a switched line or a VPN with a carrier grade reliabili-
ty). In addition, backup mobile data transport lines on the basis of GPRS 
or UMTS must be supplied between both broker locations and both operator 
locations. For this mobile connection, the communicating terminals must 
be placed at the respective premises where the traffic is originated and 
terminated. These mobiles must be operational on all Dutch mobile 
GSM/UMTS networks that participate (e.g. by using a foreign SIM card) 
.The broker is free to choose its two locations, however, the operator 
only has to bear the costs to the degree these locations are in the 
Netherlands; additional costs caused by foreign locations must be borne 
by the broker. Providers must install adequate line authentication 
techniques to prevent abuse by non-authorised parties. 

E. 
Provisioning 
of transport 
lines 

B E2. Data transportation lines from user posts to broker. Data transport 
lines between 30 user posts and both locations of the broker must be 
supplied and maintained by the broker. All necessary equipment for the 
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transport links (e.g. modems, mobile terminals) must be supplied by the 
broker as well. All data lines must be chosen and operated to offer 
maximum availability. Transport between each user post and the main 
broker location must be a fixed connection (either a permanent point-
point connection, or a switched line or a VPN with a carrier grade 
reliability). In addition, backup mobile data transport lines on the 
basis of GPRS or UMTS must be supplied between each user post and both 
broker location. For this mobile connection, the communicating terminals 
must be placed at the respective premises where the traffic is originated 
and terminated. These mobiles must be operational on all Dutch mobile 
GSM/UMTS networks that participate (e.g. by using a foreign SIM card). 
The contractor can determine the 30 user post locations; they will be 
located in the Netherlands, however. If either the primary CC location of 
the broker is out of service, or the transport lines to it are down, 
traffic from the user posts must automatically be re-rerouted to the 
backup CCC, and the user must be notified of this situation.   

B E3. Data transport lines between the broker locations. The broker will 
connect its two CCC locations with a fixed connection (either a permanent 
point-point connection, or a switched line or a VPN with a carrier grade 
reliability). This line must allow incoming traffic to be passed on to 
backup CCC as well as outgoing traffic to be passed on to the backup CCC. 
I may also be used to provide the data replication functionality required 
in clause D2.  

 

O E4. Use of existing redundancy in transport network. If redundancy is 
present in the operator’s transport network between key network elements 
such as the CBC, BSC and RNC, then the implementation must be such that 
data traffic for cell broadcast messaging also benefits from this 
redundancy.  

O F1. Radio coverage requirements for GSM. From the start of regular 
operation (see Clause L1), cell broadcast coverage using GSM should be 
equal to the coverage of the full GSM network.  

F. Radio 
network 
coverage 
requirements 

O F2. Radio coverage requirements for UMTS. Two years from the start of 
regular operation (see Clause L1),cell broadcast coverage using UMTS 
should be equal to the actual UMTS coverage of the network at any given 
moment. Earlier roll-out of UMTS cell broadcast services is encouraged 
but not mandatory. However, earlier coverage qualifies for charging UMTS 
traffic charges.  

G. Handset 
preconfigura-
tion  

O G1. Handset preconfiguration. Operators commit themselves to have a 
minimum of 80% of all terminals that are delivered to users via their own 
distribution channels correctly preconfigured to receive cell broadcast 
civil alarm messages. A preconfigured terminal requires no more user 
intervention to receive cell broadcast civil alarm messages. They are 
free to decide how they achieve that goal (e.g. SIM configuration, 
terminal preconfiguration, over-the-air settings, or any combination of 
these). Operators are free to refer to the self-help website of the 
broker (see Clause J1) but this does not relieve them of the obligation 
to meet the criteria set in this clause.  

H. User 
interface for 
for 
generating 
messages 

B H1. Man-machine interface. The broker shall implement a web-based 
interface for at least 30 simultaneous user posts. This interface shall 
not require any special software on the user stations (just a browser and 
widely used extensions such as Flash, if desired). The minimum 
requirements are as follows: (a) generate Cell Broadcast messages at 
selected channels, and selecting the relevant delivery features, (b) 
supporting templates for ready-made texts, (c) support the selection of 
pre-defined areas, such as cities or provinces, (d) support at least two 
languages (Dutch and English), (e) set Cell Broadcast message parameters 
such as scheduled transmission time, direct transmission, numbers of 
repeat, repeat frequency, cell broadcast channel, message category (see 
3GPP TS 23.041 V7.0.0 (2006-03), section 9.3.7), (f) update or withdraw 
existing messages, (g) activate ‘message to all BSC and RNC areas’ as 
specified in A4, (h) allowing to send a SMS confirmation of a send Cell 
Broadcast message to a third party, (i) allowing to send an email 
confirmation of a send Cell Broadcast message to a third party. 

Furthermore, the web interface must offer continuous status monitoring 
including error reports from CCC/CBE and broadcast status as defined in 
Clause A2. Users should be able to select the messages delivery area by 
drawing a circle or a polygon on a graphical map of the country, 
displayed in the web interface. The user interface must have fast 
reaction time (no more than 5 seconds to load a page, including the pages 
containing maps). A ‘fake use’ mode must allow the use of the full man-
machine protocol, and the transmission to the broker, but without 
messages actually be dispatched to the operators. 
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 B H2. Machine-machine interface. The broker shall implement a machine-
machine protocol as used by the Dutch Ministry of Transport and Waterways 
in their 2005-2006 tests of cell broadcast. Specifications of this 
interface are available on request. 

B, O I1. Central information hub function. The broker has the task to collect 
and process all relevant management information that is necessary to 
ensure a uninterrupted, high-quality performance of the chain. It will 
collect this information from the operators and from its own processes, 
among other things. The broker will also be pro-active when it comes to 
management information that is not defined in this specification but 
which is deemed important. Operators have the duty to meet reasonable 
demand for information by the broker. The broker will inform the 
contractor about issues that influence short-term service quality and 
availability and long-term functioning of the chain. 

 I2 User authorisation. The broker will supply and operate a user 
authentication function for a minimum of 30 user posts. The security 
level should be appropriate for the purpose in mind (e.g. using tokens or 
other advanced cryptographic tools, possible combined with line 
identification). 

B I2 Management information service usage 

B I3 Management information system performance 

B I4. Helpdesk and support availability, broker. The broker shall have 
qualified technical support than can be accessed 24 hours per day, 7 days 
per week via a single point of contact. This helpdesk must be accessible 
to any authorized user of the message posts, to designated contact 
persons at the operators, and to designated contact persons at the 
contractor. To prevent any misunderstanding in stress situations, the 
helpdesk staff must be fluent in the Dutch language.  

O I5. Helpdesk and support availability, operator. The operator shall have 
qualified technical support than can be accessed 24 hours per day, 7 days 
per week via an single point of contact by designated contact persons at 
the broker and by designated contact persons at the contractor. This 
support must be located at the Network Operations Centre (NOC) or the 
support engineers must have direct access to this facility. To prevent 
any misunderstanding in stress situations, the helpdesk staff must be 
fluent in the Dutch language. 

B I6. Logging activities. The broker shall create logs and store these log 
files. These logs should at least include: 

- each Cell Broadcast message generated by a user post, including 
the content and all the settings; 

- the delivery status messages received from the operators (see 
Clause A2); 

- the system alarm messages received from operators (see Clause 
A7); 

- alarm states in the systems of the broker itself, as far as they 
affect service availability; 

- the forwarding of messages to other authorities (see Clause K1); 

- the forwarding of messages via SMS or email (see Clause K2). 

These logs should be kept for a minimum of one year and be made available 
to the contractor on request. 

I. Management 
and support 

O, B I7. Equipment support. Operator and broker must ensure sufficient support 
for all the systems, software and other equipment they use to fulfil the 
cell broadcast service, during the full contract period. They can do 
that, for instance, by having support contracts with their suppliers. Any 
piece of faulty equipment that creates a single point of failure must be 
repaired or replaced within 2 days. To meet this condition, contractors 
must either stock sufficient spare components themselves or have an 
agreement with their suppliers that such components will be available 
within the specified time scheme.   

J. End user 
support 

B J1. End user self-help support. The broker shall establish a website that 
enables end users to activate cell broadcast on their existing terminals. 
The website must contain detailed instructions in the Dutch language for 
at least the top 80% of phone models supplied by the operators involved 
in the last 6 months. Preferably, the broker also anticipates upcoming 
phone models and includes instructions for those in the database, as well 
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as instructions for older models (that are not sold anymore) that still 
represent a substantial part of the terminals in use. The website must 
have a high availability and must be given sufficient bandwidth to deal 
with large numbers of simultaneous users (e.g. when a public campaign is 
held that refers to this site). The name of the website (URL) name is 
chose in coordination with the contractor. 

O J2. Information on phone types in use. On request, the operator will 
supply the broker with data on the top 80% of phone models supplied to 
end users in the last 6 months (including UMTS and UMTS/GSM phones). This 
data should include both detailed type and brand information, and the 
absolute number of each of these phone types supplied. (See also 
Clause N1 for the non-disclosure agreement (NDA) between broker and 
operators.) The operator should include terminal version information 
(e.g. firmware versions), where this is deemed relevant in the context of 
the user interface to activate cell broadcast services. If operators also 
have data on terminals in use on their network, they are requested to 
make this data available as well to the broker.  

B K1. Interface to other public civil alarm entities. The broker will also 
provide an interface to exchange the broadcasted civil alarm messages, if 
indicated so by the message posts, to other entities such as foreign 
agencies. For this, the broker must implement the OASIS Common Alerting 
Protocol (CAP). The broker must be able to send and receive CAP messages 
via the internet; if the contractor desires such traffic on fixed lines 
then the contractor will acquire such lines itself.  

K. Interface 
to other 
public civil 
alarm 
entities 

B K2. Forwarding of generated civil alarms to selected SMS and email 
addresses. The broker will also provide the functionality to forward 
generated public civil alarm messages to selected SMS and email 
addresses. These addresses may be selected via both the user posts (via 
the web-based interface) and via the contractor.  

L. Time 
scheme 

O, B L1. Time scheme. The coordination period starts directly after the 
contracts are signed by the contractor and has a duration of four weeks. 
During this period, broker and operator must reach an agreement on the 
message format for geo-information (see Clause B3), for system alarm 
information (see Clause B4), for the indication of heart beat messages 
(Clause B5) and on any other format they both need to support. After the 
coordination period, broker and operator can individually install and 
test systems and develop / implement interfaces.  

The test period commences six months after the contract is signed, and 
has a duration of three months. At the start of the test period, all 
contractors must have their services and transport lines up and running. 
During the test period, the broker, operator and contractor will perform 
interoperability tests (i.e. test their interfaces and processes) and 
make changes where necessary. For such tests, the contractor will also 
participate using one of the message posts.  

After the test period (i.e. nine months after the contract is signed), 
regular operation commences. 

M. Expertise 
centre 

 M1. Expertise centre by the broker. The broker will act as an expertise 
centre that will have the following tasks: 

- Bring together state of the art knowledge and experience concern-
ing the use of cell broadcast for public emergency messaging; 

- Share that knowledge and experiences with the Dutch government 
and other governments that consider the introduction of cell 
broadcast for public emergency messaging (unless this knowledge 
is commercially sensitive); 

- Participate actively in the relevant international standards and 
harmonisation/coordination activities (including the relevant 
3GPP/ETSI activities), if necessary in cooperation with represen-
tatives of the Dutch government; this also includes activities 
focussing on terminal specifications, use of channel numbers and 
languages, etc.; 

- Maintain contacts with other expertise centres and suppliers in 
this area; 

- Bring together knowledge related to the Cell Broadcast configura-
tion of mobile phones (among other things in order to operate the 
website discussed in Claus J1); 

- Support the call centres of the operators with regard to cell 
broadcast issues (this does not include support to end users); 
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- Monitor relevant international development and advice the 
contractor on these. 

N. Non-
disclosure 

O, B N1. Non-disclosure agreement. The broker shall be prepared to sign a non-
disclosure agreement (NDA) with the operator concerning data that the 
operator has to provide to the broker that is sensitive. Such data 
include, but is not limited to, network configuration and availability 
data, identity of network elements, and data on terminal types.   

O. Other O, B O1. The role of the arbiter. The contractor will designate an arbiter. 
This person is an authority in the field of mobile networks and services. 
This arbiter has no formal link to the market parties involved and does 
not face any conflict or interest when taking decisions. It is not ruled 
out, however, that the arbiter has links to the contractor.  

This arbiter has the following roles and capacities: 

- Assess the agreements for the exchange of geo-message information 
(see Clause B3) that the broker makes which each of the operators 
and, if they fail to agree, make a binding decision on that in-
terface.  

- Assess the agreements for the exchange of system alarm informa-
tion that the broker makes which each of the operators and, if 
they fail to agree, make a binding decision on that interface.  

- Assess the agreements for the indication of heart beat messages 
that the broker makes which each of the operators and, if they 
fail to agree, make a binding decision on that interface.  

- Assess requests by operators or the broker to make changes to 
interfaces or to deviate from their obligations, and to make 
binding decisions on these. The guiding principle is that the 
quality of the service will be at least at the level that is pro-
posed in this document.  

- Mediate between parties (operators, broker, contractor) if 
conflicts emerge. If these conflicts have a negative effect on 
the service quality or interoperability, the arbiter is qualified 
to make binding decisions.  

- Assessing and deciding on a request of an operator to postpone 
UMTS coverage (see Clause F2).  

 

In addition to the above, the broker is also requested to quote separately the additional 
costs for the following: 

- The implementation of the Common Alerting Protocol as a machine-machine input 

means for new messages. 

- The support for five additional user posts, including authentication and including 

transport lines, as specified in Clause E2). 

- The extra costs charged for implementation for each additional CBC protocol (as 
referred to in Clause B2). 

- The extra cost charged for each extra detailed delivery report, as specified in 

Clause C3.  
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4 Aandachtspunten buiten dit bestek  
Dit hoofdstuk omvat een aantal overwegingen en reacties die we tijdens het onderzoek 
hebben gekregen. Ze vallen strikt genomen buiten de opdracht van het bestek, maar we 
willen ze toch ter kennisgeving aan BZK meegeven.  

4.1 Activeren cell broadcast via andere distributiekanalen dan die van 

operators 

In 2.12 is beschreven hoe operators, in het kader van het bestek, kunnen bijdragen aan 
het activeren van de cell broadcast-functie op terminals. Een aanzienlijk deel van de nieuw 
verkochte terminals wordt echter niet via de distributiekanalen van de operators geleverd. 
Hier moet men denken aan ketens als t-for-telecom en The Phone House. We adviseren om 
te onderzoeken op welke wijze deze ondernemingen ook een bijdrage kunnen leveren aan 

het activeren van cell broadcast.  

4.2 Sancties bij het niet naleven van het contract 

De overheid kan overwegen sancties te verbinden aan het niet naleven van de overeen-
komst door operators of broker. Vooral het niet halen van de prestatienorm (zie 2.6) zou 
gesanctioneerd kunnen worden. Uitwerking van dergelijke sancties valt buiten ons bestek.  

4.3 Speciale mobiele (SIM-)kaarten voor de overheid 

In de voorgestelde keten worden op diverse plaatsen – als back-up – mobiele verbindingen 
ingezet. Daarbij verdient het sterke voorkeur deze zodanig te realiseren dat ze van alle 
Nederlandse mobiele netwerken gebruik kunnen maken. Dat is bij ‘gewone’ abonnementen 
echter niet het geval: bij die abonnementen is national roaming namelijk uitgesloten. Voor 
dit specifieke project kunnen bijvoorbeeld buitenlandse (bijv. Belgische) SIM-kaarten 

worden ingezet.  

Omdat dit echter op veel meer plaatsen speelt, is het te overwegen voor de Nederlandse 
overheid speciale kaarten te laten maken die op alle netwerken werken. Deze techniek 
wordt inmiddels ook voor sommige MVNO-spelers toegepast.  

Overigens blijft onverlet dat in het bestek staat dat de broker zorg moet dragen voor de 
mobiele verbindingen tussen berichtenposten en zijn eigen locaties, en dat de operator 
steeds verantwoordelijk is voor de verbinding tussen de brokerlocaties en zijn eigen 
locaties. De broker en de operators kunnen op hun beurt verzoeken van de door de 
overheid ingekochte SIM-kaarten gebruik te maken, als de overheid hiertoe besluit.  

4.4 Onafhankelijke testlocaties 

Aanbevolen wordt de optie te bestuderen om onafhankelijk van de operators metingen te 
doen naar het feitelijk afleveren van cell broadcast-berichten. Dat kan door het inrichten 
van een aantal (al dan niet mobiele) testinstallaties. Deze bestaan uit een aantal 
ontvangende telefoons (één voor elke operator). Een op de telefoons geïnstalleerde 
applicatie stuurt een SMS van alle ontvangen cell broadcast-burgeralarmeringsberichten. 
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Eventueel wordt er in een goede tijdsreferentie voorzien (bijvoorbeeld op basis van een 

radio die de tijd van het zeer betrouwbare DCS77 radiosignaal ontvangt).  

Het voordeel van deze ontvangststations is dat de prestatie ook onafhankelijk van de 
operators kan worden vastgesteld (daar is in het bestek al in voorzien). Ook kan er aan 
een meer continue monitoring worden gedaan: deze stations kunnen namelijk ook de heart 
beat messages voor de metingen gebruiken.17 Nadeel is dat deze testinstallaties per 
definitie maar een kleine selectie van alle cellen kunnen bestrijken (men kan denken aan 

100 testinstallaties, maar het aantal radiocellen per netwerk is veel groter).  

4.5 Afspraken over het karakter van berichten dat de overheid 
verstuurd 

Sommige partijen hebben aangegeven er sterk tegen gekant te zijn als het systeem voor 
burgeralarmering ook wordt gebruik om informatie door te geven die ook op commerciële 
basis geleverd wordt of geleverd zou kunnen worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan file-informatie. We bevelen de overheid aan om bij het bestek expliciet aan te 
geven welk type informatie wel en welk type informatie niet verspreid zal worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door expliciet te bevestigen dat het om een opt-out service gaat, gebaseerd 
op wettelijk opgedragen overheidstaken om burgers te informeren bij crisis, ramp of 
dreiging. We zijn er bij dit bestel vooralsnog van uitgegaan dat alle berichten die de 
overheid verstuurt (ook de berichten afkomstig van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat) een alarmkarakter hebben.  

4.6 Lengte van de burgeralarmeringsberichten 

De Cell Broadcast standaard laat het toe langere berichten op te stellen, die dan in feite als 
meerdere CB berichten worden verstuurd (deze techniek heet concatenation, is 
vergelijkbaar met de manier waarop dat bij gewone SMS berichten ook gebeurt).  

De ervaring heeft echter geleerd dat bij situatie waarbij er storingen op de radioweg 
optreden, de ontvangstkans van deze berichten aanzienkijk afneemt (mist een telefoon 
namelijk een van de uitgezonden onderdelen, dan komt het hele bericht niet binnen). 
Daarnaast zijn korte berichten gemakkelijker voor eindgebruikers – sommigen zullen 
moeite hebben met het ‘scrollen’ van de tekst of met het lezen van lange berichten op een 

klein beeldscherm.  

Hoewel het verleidelijk is om lange en gedetailleerde berichten op te stellen, raden we met 
klem aan om burgeralarmeringsberichten zo kort mogelijk te houden, bij voorkeur niet 
langer dan één enkele pagina (van 93 karakters).  

4.7 Comité met alle belanghebbenden over cell broadcast-gebruik voor 

publieke toepassingen 

Vroeg of laat zullen zich vragen voordoen over het totaalvolume van burgeralarmeringsbe-
richten, en welk type berichten wel of niet passend zijn in het kader van burgeralarmering. 
Het is duidelijk dat over een grote ramp bericht moet worden, en dat een bericht van een 
‘gekke burgermeester’ die kiezers oproept te komen stemmen niet toelaatbaar is. 

                                                

17 In het bestek is afgezien van het doorgeven van de bezorgingstatus van heart beat berichten omdat 
dit een zeer grote verkeersstroom (met bijkomende kosten) met zich mee zou nemen. 
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Daartussen ligt echter een groot, soms grijs gebied. Ook kunnen er discussies ontstaan 
over de regelmaat van heart beat berichten en testberichten. Het is onzes inziens van 
belang dat de overheid daar in regelmatig overleg treedt met andere belanghebbenden. 
Ten slotte zullen er ongetwijfeld ook vragen rijzen over het gebruik van kanaalnummers 
(voor burgeralarmering, maar ook voor andere, commerciële toepassingen die buiten dit 

bestek vallen).  

We adviseren daarom een comité op te zetten waarin alle betrokkenen met enige 
regelmaat dergelijke vraagstukken kunnen bespreken. Daar zouden minimaal de 
deelnemende overheidsdiensten, de operators en de broker aan deel moeten nemen.  

Het zou goed zijn als er vanuit dit comité ook verbinding is met de deelname in 

internationale gremia (zie hiervoor 4.8).  

Het bestaan van dit comité doet overigens niets af aan de beslissingsbevoegdheid om 
burgeralarmeringsberichten te versturen; die blijft bij de overheid liggen. Het gaat meer 
om een constructieve dialoog.  

4.8 Studie naar taalinstellingen en gebruik van kanaalnummers 

In internationale context is er vooralsnog geen overeenstemming over de manier waarop 
berichten via verschillende talen binnen een enkel land/gebied moeten worden verspreid. 
Sommige geven de voorkeur aan de mogelijkheid van de 3GPP standaard om meerdere 
talen bij een enkel bericht – met een enkel kanaalnummer – te gebruiken.18 De instellingen 
van de terminal bepalen welke taal getoond wordt. Anderen zien daar echter serieuze 
beperkingen (met name voor landen die meer dan één voertaal hebben) en reserveren 

liever verschillende kanaalnummers voor verschillende talen.  

Ook spelen kanaalnummers een rol bij de gewenste mogelijkheid signalen met of zonder 
alarmtoon bij de eindgebruiker te sturen. (In een bericht zelf kan niet aangegeven worden 
of deze alarmtoon moet klinken, het is een instelling op het toestel, die meestal gekoppeld 

kan worden aan specifieke kanaalnummers.) 

We bevelen aan om in de komende tijd de diverse internationale fora (waaronder de ITU) 
goed te volgen en, waar passend, een actieve Nederlandse bijdrage te leveren. Het is van 
groot belang om goed bij de internationale ontwikkelingen aan te sluiten en harmonisatie 

na te streven.  

4.9 Gebruik kanaal 50 

Normaal gesproken moet een specifiek cell broadcast-kanaal worden geactiveerd op de 
mobiele telefoon (of moet de telefoon met deze configuratie worden uitgeleverd). Dit geldt 
ook voor de kanalen die beoogd worden voor burgeralarmering.  

Er is echter een uitzondering op deze regel, en dat betreft het kanaal met het nummer 50. 
Bij gebruik van dit kanaal komt de informatie altijd op het scherm van de telefoon. Dit 
kanaal wordt regelmatig gebruikt om aan te geven waar de telefoon zich bevindt 

(plaatsnaam of overeenkomstige netcode van het vaste telefonienetwerk).  

                                                

18 Zie voor meer details 3GPP TS 23.038 V7.0.0 (2006-03), 3rd Generation Partnership Project; 
Technical Specification Group Core Network and Terminals; Alphabets and language-specific 
information (Release 7). 
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Juist omdat dit kanaal altijd aan staat kan overwogen worden het in te zetten voor 
burgeralarmering. Belangrijke beperkingen zijn echter dat er geen waarschuwingstoon 
klinkt, en dat de tekst slechts heel kort mag zijn (ongeveer 10-15 karakters; langere 
teksten gaan vermoedelijk scrollen maar dat is niet zeker).  

 

4.10 Regelmaat, bezorgingsgebied en zichtbaarheid van testberichten  

Het regelmatig versturen van testberichten is een goede manier om inzicht te krijgen in de 
status van de gehele keten. Daarbij kan een keuze worden gemaakt hoe vaak die berichten 
worden verstuurd, met welk aflevergebied, en of ze zichtbaar zijn voor de eindgebruiker. 

(Het gaat hier overigens niet over de heart beat berichten.) 

Enkele opties zijn: 

I) Eenmaal per dag, in het totale dekkingsgebied, op een voor de gebruiker ‘onzicht-
baar’ kanaal, bijvoorbeeld een kanaalnummer groter dan 1000. Daarbij moet wel in 
aanmerking worden genomen dat er enkele typen telefoons op de markt zijn die 
standaard alle cell broadcast-kanalen hebben geactiveerd, ook die boven de 1000. 

De gebruikers hiervan kunnen ongewenst met berichten worden geconfronteerd.  

II) Ongeveer 10 maal per maand, in een gebied ter grootte van 5% van het totale 
dekkingsgebied, op een voor de gebruiker ‘onzichtbaar’ kanaal (bijvoorbeeld een 
kanaalnummer groter dan 1000). Dit beperkt het aantal gebruikers dat eventueel 
nog last heeft van een testbericht. Het inzicht in de goede werking van het netwerk 
neemt echter af.  

III) Telkens op de eerste maandag van de maand op 12:00 uur, in het gehele netwerk, 
op het officiële burgeralarmkanaal (vooralsnog 920). Dit is het equivalent van de 

‘sirene’.  

De derde optie kan met de eerste of tweede gecombineerd worden.  

Zoals uit bovenstaande is op te maken, verschillen de varianten in netwerkbelasting en 
zichtbaarheid voor de gebruiker. De keuze kan niet in het kader van het huidige bestek 

worden gemaakt, en is een zaak waar de overheid nog aandacht aan moet besteden.  

Het verdient de voorkeur dat de overheid de keuze hieromtrent bekend maakt aan de 
marktpartijen voordat deze een bod op het bestek uitbrengen. Marktpartijen kunnen dan 
daarop met de inrichting en kosten van het systeem inspelen. Maakt de overheid niets 
bekend over de verwachte verkeersintensiteit, dan loopt ze het risico dat marktpartijen 
zekerheidshalve een systeem voor een heel grote capaciteit inrichten (met de daarbij 
horende kosten). Anderzijds bestaat er het risico dat de marktpartijen een te klein systeem 
inrichten, en er later problemen blijken te ontstaan als het systeem in werking wordt 

genomen.  

4.11 Centrale rol broker bij het continuous learning process 

Mobiele communicatienetwerken zijn complexe systemen. In de komende jaren zal een 
leerproces moeten plaatsvinden waarin we beter zicht krijgen op het feitelijke gedrag van 
het systeem en waarin we mogelijkheden vinden het systeem te optimaliseren. Naast het 
continue verbeteringsproces passen daar, onzes inziens, enkele specifieke studies. Dat zijn 

onder meer: 
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- Gebruikersgedrag en gebruikersacceptatie van burgeralarmberichten19. 

- Relatie tussen technische configuratie/parameters en ontvangstkans en -snelheid.  

- Optimale gebiedsafbakening, rekening houdend met type-1 en type-2 fouten.20  

We zien een centrale rol voor de broker bij het continue leerproces en bij specifieke 

studies.21 

4.12 Studie naar integratie met het sirenestelsel 

We bevelen aan een studie uit te voeren naar de integratie met het al bestaande 
sirenestelsel. Zo is het denkbaar een systeem te realiseren waarbij er bij het aanzetten van 
de sirene in een bepaald gebied automatisch een cell broadcast-bericht uitgestuurd wordt 
in dat gebied, ter ondersteuning van het sirenebericht, met een voorgedefinieerde inhoud. 
Nadat het ondersteunende ‘sirene’ bericht is uitgestuurd, wordt de cell broadcast-

communicatie overgenomen door de communicatie verantwoordelijken.  

Deze studie kan het beste uitgevoerd worden op het moment dat de werkelijke introductie 

van cell broadcast zich in een gevorderd stadium bevindt.  

4.13 Gevolgen van overhead door formele procedures 

Marktpartijen wijzen er op dat de eisen die vaak door de overheid aan contractanten 
worden gesteld – op het gebied van auditing bijvoorbeeld – veelal hun doel voorbijstreven. 
Ze resulteren in enorme kosten (vaak zelfs een aanzienlijk deel van de totale kosten) en 
leveren weinig op, vaak zelfs alleen een schijnzekerheid. Hoewel we hier niet willen 
suggereren dat dergelijke afspraken onnodig zijn, willen we dit signaal wel meegeven aan 
de opdrachtgever en adviseren na te gaan welke vereisten echt wenselijk zijn, en daarbij 

de afweging van zekerheden en (toename van) kosten mee te nemen.  

4.14 Niet-technische elementen bij het bestek 

Zoals aangegeven in de inleiding richt dit rapport zich op de technische elementen bij het 
bestek. We wijzen er hier volledigheidshalve nog op dat dit aangevuld moet worden met 
een aantal niet-technische elementen. Hierbij moet gedacht worden aan:  

- de contractduur (let op: de einddatum van de GSM-licenties komt dichterbij!),  

                                                

19  In dit rapport spreken we van burgeralarmberichten, om een duidelijk onderscheid met de 
systeemalarmberichten die worden gebruikt om aan te geven als systemen uitvallen of niet correct 
functioneren. 

20 Net als bij heel veel systemen en processen treden hier type-1 en type-2 fouten op. Type-1 fouten 
treden op als gebruikers die zich binnen het beoogde gebied bevinden geen berichten ontvangen. 
Type-2 fouten treden op als gebruikers die zich buiten het beoogde gebied bevinden toch een bericht 
ontvangen. Gegeven het technische karakter van een systeem als GSM en UMTS zullen deze fouten 
per definitie optreden (dat heeft onder meer met het zogenaamde ‘campen’ van terminals te 
maken). Het is van belang de goede balans tussen deze twee typen fouten te vinden. Het hangt 
natuurlijk ook van het karakter van het alarmbericht af: wat is erger: te weinig mensen bereiken of 
te veel mensen bereiken? 

21 Dat wil niet zeggen dat die studies niet door anderen uitgevoerd kunnen worden, maar dat dit in 
goede samenwerking en afstemming met de broker moeten gebeuren. 
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- sancties bij het niet naleven van de contractvoorwaarden,  

- de gewenste prijsopbouw bij de offertes,  

- voorwaarden en condities waaraan contractanten moeten voldoen,  

- afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid, en conflictresolutie als partijen het 
niet eens worden over de te gebruiken berichtformaten/interfaces (zie onder meer 

Clausule B2, B3 en L1 van het bestek).  

4.15 Alternatieve vormen voor de aanbesteding 

Hoewel dit rapport niet gaat over de te kiezen vorm van aanbesteding, raden wij aan om 
ook de weg van het opleggen van ‘diensten van het algemeen belang’ en ‘diensten van 
algemeen economisch belang’ te verkennen. Dergelijke routes kunnen ook als ‘stok achter 

de deur’ worden gehouden, indien de door de operators uitgebrachte offertes tegenvallen.  
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Bijlage 1: Organisatiemodel  
Er wordt uitgegaan van een organisatiemodel zoals dat is gevalideerd op de workshop het 
de overheid en vertegenwoordigers van de operators en SPMM. In deze workshop hebben 
alle betrokken partijen aangegeven met dit organisatiemodel te kunnen leven, dit wordt 
dan ook als uitgangspunt genomen voor het opstellen van het bestek. Het bedoelde bestek 
is in feite een technisch-inhoudelijke definitie die gebruikt kan worden als grondslag voor 
de aanbesteding.  

Twee typen bestekken 

Al eerder in het proces heeft BZK besloten dat de aanbesteding in twee delen uiteen valt: 
één aanbesteding voor de operators van mobiele diensten (momenteel vier, in de toekomst 
wellicht drie), en één aanbesteding voor de broker, die onder meer het Content Casting 
Centre (CCC) exploiteert. Dit besluit betekent dat voor de aanbesteding in feite twee 
verschillende bestekken nodig zijn die voor een adequate aanbesteding goed op elkaar 
moeten aansluiten. Onderstaande afbeelding22 geeft de verschillende (technische) taken 

weer.  

 

 

 

                                                

22 Overgenomen uit ‘Concept eindresultaat deelproces organisatiemodel’ en aangepast naar aanleiding 
van een besluit van de Stuurgroep Cell Broadcast op 15 november 2007. 
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Een consequentie van deze keuze is dat er goede technische afspraken nodig zijn tussen 

de broker enerzijds en de operators anderzijds. 
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Bijlage 2: Het functioneren van mo-
biele netwerken bij rampen 
Het bestek gaat uit van burgeralarmering als initiële dienst voor cell broadcast. 
Burgeralarmering wordt door de overheid toegepast in ramp-, risico- en crisissituaties. 
Omdat cell broadcast juist in deze situaties wordt toegepast is het relevant te bekijken wat 
de correlatie is tussen het optreden van een ramp en het functioneren van een mobiel 
netwerk. In deze paragraaf is hiervoor een korte analyse opgenomen, waarbij wordt 
uitgegaan van definities ten aanzien van crisistypen zoals toegepast door het ministerie 

van BZK. 

In onderstaande tabel hebben we op hoofdlijnen een analyse gemaakt wat mogelijke 
effecten zijn van de verschillende crisistypen op het functioneren van mobiele netwerken. 

De volgende effecten zijn geanalyseerd: 

- Fysieke uitval: Zullen er bij een crisistype (delen van) mobiele netwerken bescha-

digd raken? 

- Uitval van facilitaire voorzieningen: Zullen er bij een bepaald crisistype noodzake-
lijke facilitaire voorzieningen uitvallen (met name elektriciteit)? 

- Is er bij een bepaald crisistype een zware verkeersbelasting op het mobiele 

netwerk te verwachten? 

  

Relatie tussen crisistypen en functioneren mobiel netwerk 

 Crisistype Fysieke uitval Uitval van facilitaire 
voorzieningen 

Zware 
verkeersbelasting 

1 m.b.t. verkeer en vervoer (incl. 
vervoersinfrastructuur) 

nee nee Ja 

2 m.b.t. gevaarlijke stoffen 
(productie, gebruik, opslag en 
vervoer) 

soms nee Ja 

3 m.b.t. infrastructuur nee nee Ja 

4 m.b.t. volksgezondheid nee nee Ja 

5 m.b.t. nuts-infrastructuur nee ja Ja 

6 m.b.t bevolking nee nee Ja 

7 m.b.t natuurrampen ja ja Ja 
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 Crisistype Fysieke uitval Uitval van facilitaire 
voorzieningen 

Zware 
verkeersbelasting 

8 ramp op afstand nee nee Ja 

9 a.g.v. terrorisme/oorlog ja ja Ja 

10 m.b.t. de functionaliteit van het 
Openbaar Bestuur 

nee nee ja 

 

Met de effecten van crisistypen op mobiele netwerken is op de volgende manier rekening 

gehouden in dit bestek: 

Zware verkeersbelasting 

cell broadcast is onafhankelijk van de verkeersbelasting van een mobiel netwerk. Met dit 
aspect hoeft dus geen rekening te worden gehouden in dit bestek 

Uitval van facilitaire voorzieningen 

Er zijn maatregelen in dit bestek opgenomen die het mobiele netwerk op cruciale punten 
bestand maken tegen de uitval van facilitaire voorzieningen zoals de aanleg van 
noodstroomvoorzieningen en redundante verbindingen tussen cruciale netwerk elementen. 
Hierbij is per voorziening een inschatting gemaakt van de kosten en baten die een 
bepaalde voorziening oplevert. Het volledig kunnen opvangen van uitval is kostentechnisch 

niet haalbaar. 

Fysieke uitval 

Voorzieningen om fysieke uitval te voorkomen of oplossen zijn dermate kostbaar dat het 
niet reëel is om hier specifiek voor cell broadcast-voorzieningen voor te treffen. Daarom is 
hiermee in dit bestek geen rekening gehouden. Overigens is het wel zo dat cell broadcast 
enigszins bestand is tegen fysieke uitval, aangezien een handset signalen van een 

verderop gelegen, nog werkend, basisstation kan oppikken. 
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Bijlage 3: Gehanteerde afkortingen 

3GPP Third Generation Partnership Project  

AMS-IX Amsterdam Internet Exchange 

BSC Base Station Controller (element gedefinieerd in de GSM standaard) 

BTS Base Transceiver Station (element gedefinieerd in de GSM standaard) 

CAP Common Alerting Protocol 

cell broadcast Cell Broadcast 

CBC Cell Broadcast Centre (element gedefinieerd in de GSM standaard) 

CBE Cell Broadcast Entity (element gedefinieerd in de GSM standaard) 

CCC Content Casting Centre (element gedefinieerd in de GSM standaard) 

GPRS General Package Radio Service (dienst gedefinieerd in de GSM standaard) 

GSM Global System for Mobile telecommunications 

ITU International Communications Union 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

Node-B Element gedefinieerd in de UMTS standaard, vergelijkbaar met een BTS bij 
GSM 

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

RNC Radio Network Controller (element gedefinieerd in de UMTS standaard) 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

VPN Virtual Private Network 

W-CDMA Wideband – Code Division Multiple Access (een term die meestal wordt 
gebruikt om naar de derde-generatie mobiele standaard van 3GPP te 
verwijzen, en dus identiek aan UMTS) 
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