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1 Introductie 

1.1 Aanleiding strategische verkenning 

Binnen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) zijn digitale connectiviteit, onderzoek 

en innovatie een prioriteit. De uitrol van nieuwe technologieën zoals 5G draagt bij aan een 

digitale infrastructuur van wereldklasse. Daarnaast streeft het kabinet met de NDS naar een 

veilige en weerbare digitale samenleving. Zo heeft het kabinet bijvoorbeeld maatregelen 

getroffen om de weerbaarheid van telecomnetwerken te verhogen. Op al deze vlakken speelt 

de Europese dimensie in toenemende mate een rol. Zo neemt de nieuwe Europese Commis-

sie het initiatief voor een nieuwe publiek-privaat innovatiepartnerschap voor de ontwikkeling 

van 5G naar 6G. 

Terwijl de eerste 5G-netwerken en -toepassingen worden uitgerold, wordt wereldwijd ge-

werkt aan de doorontwikkeling van 5G-technologie en aan de visievorming rond wat 6G moet 

gaan heten. Ook Nederland wil een rol spelen in deze ontwikkeling. Zo vindt er onderzoek 

plaats naar bijvoorbeeld antennetechnologie, worden toepassingen ontwikkeld in diverse 5G-

field labs, en willen betrokken stakeholders beter samenwerken als het gaat om onderzoek 

en innovatie. Hoogwaardige mobiele communicatie is in toenemende mate het fundament 

van digitale toepassingen. Hoewel mobiele communicatie een sector op zich vormt ligt de 

meeste toegevoegde economische en maatschappelijke waarde in deze digitale toepassin-

gen. In dit onderzoek zoomen we daarom in op het pad dat 5G- (en straks 6G)-technologieën 

afleggen voordat ze waarde toevoegen voor Nederland. Door dit pad goed in beeld te krijgen 

is vervolgens te bepalen hoe onderzoek en innovatie op het gebied van 5G en 6G kan bij-

dragen aan de Nederlandse economie. 

Om haar rol en verdere beleidsinzet beter te kunnen bepalen, heeft de directie Digitale Eco-

nomie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) behoefte aan een 

verkennende, integrale analyse naar de ontwikkeling van 5G naar 6G, de positie van het 

Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin, en de aandachtspunten hierbij 

vanuit verschillende publieke belangen. De resultaten hiervan worden gebruikt voor visie-

vorming en strategische discussie op managementniveau, en kan voor het Topteam ICT een 

belangrijke informatiebron vormen voor het geplande position paper over ‘5G and beyond’. 

1.2 Onderzoeksvragen 

In deze verkenning staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Hoe ziet de doorontwikkeling van 5G en 6G eruit? 

We beschrijven hierbij om welke ontwikkelingen, deeltechnologieën en innovatieve 

toepassingen het gaat. We schetsen daarnaast de relevante standaardisatieproces-

sen (waaronder die binnen 3GPP) en tijdlijnen. 

 

2. Hoe ziet het betreffende Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem 

eruit? 

We geven een overzicht van relevante Nederlandse actoren waaronder bedrijven 

(denk aan leveranciers en telecomproviders maar ook aan eindgebruikers), kennis-

instellingen en overheden. We benoemen dwarsverbanden met andere ecosystemen 

zoals semiconductors. We beschrijven de positie van Nederland binnen het mondiale 

en Europese ecosysteem. 
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3. Welke onderzoeks- en innovatieactiviteiten (zoals samenwerkingen, R&D-

programma’s en field labs) zijn er in Nederland en in Europa? 

We gaan hierbij ook in op de synergie hiertussen. 

 

4. Wat zijn de strategische kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor 

het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem? 

We gaan specifiek in op de marktkansen voor Nederlandse bedrijven en beschrijven 

die zo mogelijk ook kwantitatief. We benoemen in welke toepassingsgebieden (eco-

nomische en maatschappelijke sectoren/domeinen) Nederland met 5G/6G-

innovaties voorop kan lopen. Tot slot beschouwen we de uitdagingen voor het eco-

systeem. 

 

5. Welke eventuele aandachtspunten zijn er voor EZK ten aanzien van de door-

ontwikkeling van 5G naar 6G en ten aanzien van het onderzoeks- en 

innovatie-ecosysteem? We beschouwen dit vanuit de verschillende publieke be-

langen. In hoeverre worden die geborgd door de markt en bestaande initiatieven? 

Waar ligt een eventuele rol voor de overheid? 

1.3 Scope 

Het onderzoek dat is uitgevoerd is nadrukkelijk een verkenning. Het is uitgevoerd in een 

relatief korte periode en met beperkte middelen. We hebben niet het doel gehad om volledig 

te zijn en dat is dit rapport dan ook niet. Het geeft wel een goed overzicht van de belang-

rijkste ontwikkelingen, partijen, kansen, bedreigingen, et cetera. Hiermee is het een goede 

aanzet voor verdere beleidsontwikkeling in dit dossier. Technisch beperken we ons tot 5G en 

6G. Satellietcommunicatie valt hier deels binnen de scope, Wi-Fi valt buiten de scope.  

1.4 Methodologie 

Voor het beantwoorden van de bovenstaande onderzoeksvragen hebben we verschillende 

methodologieën gecombineerd. Allereerst hebben we een literatuuronderzoek gedaan. Dit 

was vooral goed voor het identificeren van partijen en het in beeld krijgen van de dooront-

wikkeling van 5G en 6G. Daarnaast zijn er circa 25 personen geïnterviewd. In de bijlage van 

dit document is hiervan een overzicht te vinden. Hierbij lag vooral het zwaartepunt op het in 

beeld krijgen van het ecosysteem, de positie van Nederland hierin en de mogelijkheden voor 

beleid. Voor het uitvoeren van enkele specifieke analyses hebben we gebruik gemaakt van 

beschikbare databronnen. Hierbij ging het om een analyse van intellectueel eigendom, uit-

stroom van studenten en Europese onderzoeksprojecten. Tot slot zijn de uitkomsten 

gevalideerd in een validatiesessie. In de bijlage staat een overzicht van de aanwezigen bij 

deze sessie. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 schetsen we allereerst hoe de (door)ontwikkeling van 5G en 6G plaatsvindt, 

en de belangrijkste kenmerken hiervan die relevant zijn voor het vervolg. In hoofdstuk 3 

kijken we naar het mondiale ecosysteem van 5G- en 6G-onderzoek en -ontwikkeling. In 

hoofdstuk 4 zoomen we specifiek in op Nederland, tevens in de context van Europa. In 

hoofdstuk 4.3 verkennen we sterktes en zwaktes van Nederland en komen we tot concrete 

beleidsopties. 
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2 De (door)ontwikkeling van 5G en 6G 

2.1 Ontwikkeling van mobiele telecommunicatietechnologieën 

De termen ‘5G’ en ‘6G’ verwijzen naar een generatie mobiele telecommunicatietechnologie. 

De voorgaande generaties, met name 2G tot en met 4G, zijn in Nederland volop beschikbaar 

of worden zelfs alweer uitgefaseerd. Strikt genomen wordt een generatie gedefinieerd (door 

ITU, op mondiaal niveau) als een set algemene ontwerpdoelen. Wat in de volksmond ‘5G’ 

heet, verwijst echter meestal naar de concrete implementaties daarvan, zoals een mobiel 

netwerk, smartphone of toepassing die geschikt is voor 5G. Achter de termen ‘5G’ en ‘6G’ 

gaat dan ook, afhankelijk van de gehanteerde definitie, een omvangrijk ecosysteem schuil.  

2.1.1 Afbakening 

Om een goed beeld te kunnen schetsen van 5G/6G-onderzoek en -innovatie is het belangrijk 

om een duidelijke afbakening te hebben van wat wel én niet wordt verstaan onder 5G en 

6G. Hoe het pad tot een uiteindelijke implementatie van een mobiele technologiegeneratie 

eruitziet, tonen we in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Conceptuele weergave van het ontwikkelpad van implementaties van een mobiele technolo-

giegeneratie  

Een logisch startpunt zijn de eerdergenoemde generatiedefinities van ITU: daarin worden 

bepaalde functionele eisen vastgelegd, zoals een bepaalde maximale doorvoersnelheid die 

de generatie zou moeten halen. Voor 5G heet dit startpunt formeel “IMT-2020”, welke in 

2012 werd vastgesteld. [1] Voor 6G is formeel nog geen ontwerpdoel vastgesteld, al is er 

wel een werkgroep ingesteld. [2] 

Voorafgaand aan de definitiestap vinden we technologische ontwikkelingen in bredere 

context: de voortdurende ontwikkelingen in (bijvoorbeeld) de halfgeleidermarkt maken dat 

bepaalde ontwerpdoelen überhaupt realistisch worden. Ook de generieke ontwikkelingen op 

het gebied van bijvoorbeeld AI en machine learning werken (in potentie) door in deze keten. 

Ontwikkelen 
standaarden

Productie en 
ontwikkeling 
van 5G/6G 
apparatuur

Toepassen 
5G-/6G-

technologie

Oplossen van 
maatschappe-

lijke en 
economische 
vraagstukken

Brede 
technologische 
ontwikkelingen



Dialogic innovatie ● interactie 8 

De Wet van Moore als drijfveer voor ontwikkelingen in telecommunicatie 

In het gepresenteerde conceptuele model staat technologische ontwikkeling aan het begin. 

In onze visie zijn deze technologische ontwikkelingen, en digitalisering in brede zin, de 

grootste stimulans van technologische verandering in de telecommunicatiesector. Dankzij 

deze ontwikkelingen kwamen exponentieel kleinere, goedkopere en snellere halfgeleiders 

en de hieraan gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van software. We kennen deze 

ontwikkelingen als de ‘Wet van Moore’ – het adagium in de IT-industrie dat het aantal 

transistors per oppervlakte zich om de twee jaar verdubbelt. De onderstaande afbeelding 

geeft hier een goed beeld van. De communicatiesector, weliswaar de ‘C’ in ‘ICT’, heeft 

sterk van deze ‘IT’-ontwikkelingen geprofiteerd, maar het is tegelijkertijd een van de vele 

domeinen waarvoor dat geldt.  

 

Figuur 2. Het exponentieel goedkoper, sneller en compacter worden van opslag, verwerken en ver-

sturen van data. [3] 

 

Voor mobiele telecommunicatie is standaardisatie van essentieel belang; de essentie is 

immers dat verschillende soorten apparatuur en systemen met elkaar moeten interacteren. 

Door nieuwe technische mogelijkheden op te nemen in een uniforme standaard kan de inzet 

hiervan daarnaast efficiënter verlopen dan zonder standaardisering. Voor wat betreft mobiele 

technologie speelt standaardisatie zich primair af binnen 3GPP. 3GPP is een organisatie 

waarin standaardiseringsorganisaties (waaronder het Europese ETSI) samenwerken met 

marktpartijen en vertegenwoordigingen aan de ontwikkeling van een gestandaardiseerde 
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implementatie van de gestelde ontwerpdoelen.1 De facto zijn het vooral de grotere leveran-

ciers van apparatuur (zoals Ericsson, Huawei, Qualcomm, Nokia) die grote delen van de 

standaard uitwerken en hiertoe de technologie en IPR aanleveren.  

Op basis van de standaarden vindt de productie van apparatuur plaats. Enerzijds betreft 

dit de apparatuur in de netwerken van aanbieders, anderzijds de apparatuur van gebruikers. 

Binnen deze twee domeinen en daaromheen bevindt zich een groot aantal technologische 

niches, zoals antennetechnologie, meetapparatuur, software en dergelijke (we gaan hier 

verderop op in).  

Het is vervolgens aan de vraagzijde van de markt om de technologie toe te passen. Wel-

licht wordt het gebruikt voor slimmere meters, zelfrijdende auto’s, VR of gewoon om video 

in Netflix met een hogere kwaliteit te kunnen aanbieden. Tot slot leidt het gebruik ertoe dat 

maatschappelijke en economische vraagstukken kunnen worden opgelost.  

Time lag tussen beschikbaarheid en maatschappelijke impact van technologie 

Het is duidelijk dat er flinke stappen gezet moeten worden tussen de initiële technologische 

ontwikkelingen en het uiteindelijke oplossen van maatschappelijk en economische vraag-

stukken. Het vergt in de regel een flinke tijd (ook wel: time lag) voordat technologische 

ontwikkelingen neerslaan in het oplossen van maatschappelijke en economische vraag-

stukken. Solow beschreef dit al voor generieke IT in 1967: ”You can see the computer age 

everywhere but in the productivity statistics”. [4] Echter, ook bij andere doorbraaktech-

nologieën (stoom, elektriciteit) deed deze time lag zich voor. [5] Daarbij is het goed 

denkbaar dat ook sprake is van remmende voorsprong: een applicatie als Uber welke 

vandaag de dag gewaardeerd wordt op meerdere miljarden, was in de jaren ’90 al tech-

nisch mogelijk, maar kwam niet van de grond: het bestaande verdienmodel van de 

taxibedrijven was blijkbaar sterk genoeg (of de overige randvoorwaarden te beperkend).2  

2.1.2 Doorontwikkeling van mobiele communicatietechnologie 

Het hierboven gepresenteerde model is sterk lineair. Hoewel dit in onze visie de hoofdstroom 

van de ontwikkelingen is, bestaat er wel degelijk ook een onderstroom de andere kant op: 

er bestaan talloze feedback loops tussen de verschillende stappen. Zo wordt bij het ont-

wikkelen van standaarden uiteraard niet alleen gekeken naar technologische mogelijkheden, 

maar ook naar de productie en uiteindelijke toepassing van de technologie. Andersom kan 

er bij het oplossen van bepaalde economische vraagstukken vraag ontstaan naar bepaalde 

nieuwe technologische ontwikkelingen (andere vormfactor, lager energieverbruik, etc.). 

In de praktijk is de doorontwikkeling van mobiele communicatietechnologie daarnaast geen 

geleidelijk, planbaar proces. Er leven verschillenden beelden over hoe mobiele standaarden 

zich ontwikkelen, te categoriseren als radicaal, incrementeel en evolutionair (Figuur 3). In 

de media en marketing wordt graag een radicaal perspectief geschetst: We hadden nG, maar 

met (n+1) G wordt alles ineens veel sneller en beter. Met elke nieuwe generatie wordt naar 

verluid een grote stap gezet. Dit beeld sluit niet aan bij de werkelijke prestaties van de 

gebouwde netwerken en geboden dienstverlening. De 3GPP-standaarden op zichzelf ontwik-

kelen zich in een cadans van jaarlijkse ‘releases’. [6] Een nieuwe generatie wordt 

 

1 Het is denkbaar dat meerdere, verschillende samenwerkingsverbanden verschillende standaarden ont-

wikkelen die voldoet aan de ITU-specificaties. Dit gebeurde onder andere bij 4G, waar naast de LTE-

standaard van 3GPP ook de WiMax-standaard werd ontwikkeld vanuit IEEE. 

2 Zie bijvoorbeeld deze anekdote. 

https://news.ycombinator.com/item?id=27226461
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gemarkeerd door een specifiek gelabelde release waarmee (tot op zekere hoogte) aan de 

ontwerpdoelen van de nieuwe generatie wordt voldaan. Dat betekent dat de laatste release 

van de vorige generatie qua prestaties nauwelijks slechter hoeft te zijn. In de praktijk worden 

de nieuwe releases en verbeteringen doorlopend doorgevoerd in zowel netwerken als eind-

gebruikersapparaten. De gebruikerservaring neemt daardoor incrementeel toe.  

Een nieuwe generatie kan uiteraard wel betekenen dat bepaalde ‘backwards incompatible’ 

wijzigingen zijn gedaan, en/of een nieuwe weg wordt ingeslagen voor wat betreft focus of 

technische keuzes (zo speelde bij de overgang van 3G naar 4G een overstap van circuit 

switched naar packet switched telefonienetwerken, en speelt in de overgang van 4G naar 5G 

vergaande adoptie van IT-concepten als software defined networking een belangrijke rol). 

Het evolutionaire perspectief sluit daarom het best aan bij de ontwikkeling van standaarden. 

Er worden geregeld kleine verbeteringen doorgevoerd, maar elke tien jaar komt er echt een 

andere standaard. In de standaarden zien we dat er releases worden vrijgegeven door 3GPP. 

Elke release is een incrementele verbetering. Op een zeker moment ontstaat een breekpunt 

tussen het ‘oude’ paradigma, in de vorm van de huidige standaard, en een nieuwe generatie.  

 

Figuur 3. Drie perspectieven op de ontwikkeling van technologie(standaarden) 

Tijdslijnen  

In de praktijk zien we dat er tot nu toe iedere tien jaar een nieuwe generatie wordt uitge-

bracht. De vuistregel bij de start van een decennium een nieuwe standaard lijkt een aardige 

inschatting, en is wellicht ook een zichzelf vervullende voorspelling geworden, analoog aan 

Moore’s Law. [7] 

De onderstaande afbeelding toont dat ook van 6G verwacht mag worden dat dit rond 2030 

gelanceerd zal gaan worden. Aan de ontwerpvereisten (“IMT-2030”) wordt gewerkt, en de 

specificaties in de standaard zullen rond 2025-2028 worden bepaald. De eerste jaren van dit 

decennium zal de focus liggen op technologische ontwikkelingen en het bepalen van de visie 

op 6G en de eisen die dit stelt. Parallel hieraan speelt doorontwikkeling (in de vorm van 
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nieuwe ‘releases’) van de 5G-standaard, welke in de aanstaande 3GPP-releases gevat zullen 

worden en als ‘Beyond 5G’ technologie aangemerkt zullen worden. Nadat de eerste 6G stan-

daarden zijn ontwikkeld, kan de productie van apparatuur worden opgestart. 

 

Figuur 4. Overzicht van de verwachte ontwikkeling van de 5G en 6G standaard [8] [9] [10] [11] 

Het mondiale en grootschalige karakter van de technische standaarden levert een aantal 

specifieke dynamieken op. Allereerst spelen bij mobiele standaarden enorme netwerkeffec-

ten aan zowel de leveranciers- als gebruikerskant. Wanneer een technologieleverancier het 

voor elkaar krijgt om ‘zijn’ technologie onderdeel te laten uitmaken van de standaard, dan 

kan deze rekenen op een (potentieel) enorme afzetmarkt (en inkomsten uit licenties voor 

zogenaamde standaard-essentiële patenten). De standaard wordt immers wereldwijd inge-

zet. Wanneer anderzijds een use case wordt gefaciliteerd in de standaard, dan heeft dit een 

positief effect op de beschikbaarheid en kosten van de benodigde hardware, netwerken en 

diensten. De use case kan dan immers ‘meeliften’ op de hoge volumes van de ‘mainstream’ 

mobiele markt.  

Bij standaardisering zal men echter niet zomaar álle voorgestelde nieuwe features en tech-

nologieën willen meenemen, omdat dit de kosten van implementatie van standard-compliant 

producten verhoogt. De scope van de standaard wordt om die reden soms zelfs bewust be-

perkt (bijvoorbeeld tot bepaalde frequentiebanden). 

De standaardiseringscomités moeten steeds enkele jaren tot een decennium vooruitkijken 

en keuzes maken. Het duurt na standaardisering immers vaak nog enkele jaren voordat 

technologie daadwerkelijk beschikbaar wordt op de markt en adoptie op gang komt.  

Bij het stellen van de ‘design goals’ is de ‘mainstream’ mobiele markt, de gewone ‘smartpho-

nes’ dus, nog altijd leidend vanwege de hoge volumes die daar worden behaald. De grote 

markten (Azië, Noord-Amerika, Europa) zetten daarbij de toon. In de standaardiseringsco-

mités zijn met name vendors (Ericsson, Huawei, Nokia), chipleveranciers (Qualcomm, Intel), 

handsetbouwers (o.a. Apple, Samsung) en grotere operators (China Mobile e.d.) vertegen-

woordigd. In dit kader zien we daarnaast consortia als 5GAA (5G Automotive Association) 

die de belangen van de automotive-cases in het 5G-ecosysteem behartigen. 

2.2 Doorontwikkeling van 5G 

De komende jaren zal de (door)ontwikkeling van 5G in het teken staan van het verder uit-

werken van de ambities die door de 3GPP-deelnemers zijn opgesteld. Zoals hier hierboven 

al werd gesteld zijn dit geen grote sprongen, maar komen er verschillende releases die ver-

beteringen doorvoeren.  
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Centraal in dit geheel staat de 5G-driehoek die hieronder wordt afgebeeld (Figuur 5). Bij de 

ontwikkeling van 5G staan drie ‘design goals’ centraal: 

• Enhanced mobile broadband (eMMB). Het primaire doel hierbij is om een hoge 

maximumsnelheid en capaciteit (Mbit/s/km2) te kunnen bieden. Dit sluit aan bij de 

behoefte van de wereldwijde ‘mainstream’-markt. 

 

• Ultra-reliable low latency communications (URLLC). Hierbij gaat het om het 

faciliteren van betrouwbare communicatie in bedrijfs- en wellicht zelfs missiekritische 

context, zoals het kunnen besturen van apparatuur op afstand. Lage latency (ver-

traging bij uitwisseling van een signaal) is daarbij cruciaal.  

 

• Massive machine-type communications (MMTC). Het doel hierbij is om het mo-

gelijk te maken om grote aantallen apparaten te kunnen laten communiceren via 

5G-technologie (“Internet of Things”-toepassingen). Daarbij speelt naast het aantal 

apparaten ook het stroomverbruik een rol; het gaat hierbij immers vaak om sensoren 

die vele jaren door een batterij gevoed dienen te worden. 

Tussen deze dimensies worden in het standaardisatieproces trade-offs gemaakt. Een tech-

nologie die voor het een geoptimaliseerd is, is vaak suboptimaal voor het ander. Een ander 

aspect is prioritering in de standaard. Sommige onderdelen zijn intussen verder uitgewerkt, 

voor anderen volgt nadere uitwerking in een volgende release. 

 

Figuur 5. De ontwerpdoelstellingen van ITU voor 5G (IMT-2020). [12, p. 12] 

Inmiddels is eMMB grotendeels uitgekristalliseerd in de standaard, en zien we op de andere 

pijlers (en aanverwante thema’s, zoals software-defined networking en virtualisering, edge 

computing en smart mobility) diverse nieuwe doelen gesteld worden. Medio 2021 komt 3GPP 

Release 17 uit. De voornaamste focus ligt bij deze nieuwe release op de volgende zaken: 

[13] 

• NR Machine Type Communication (MMTC mogelijk maken via het 5G NR-radioproto-

col) 

• MIMO (antennetechnologie waarmee capaciteit en maximale doorvoersnelheid kan 

worden verhoogd) 

• Integrated Access and Backhauling (IAB; technologie om de verbinding tussen ba-

sisstation en corenetwerk te kunnen laten verlopen via draadloze verbindingen in 

dezelfde banden als het toegangsnetwerk) 
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• Broadcast / multicastfunctionaliteit (bijvoorbeeld ten behoeve van livestreaming van 

lineaire televisiekanalen over mobiele netwerken) 

• Sidelink enhancements (waarmee naast communicatie via het netwerk ook recht-

streekse verbindingen op kortere afstand kunnen worden gebruikt [14]) 

• Het kunnen toepassen van het 5G-radioprotocol (‘NR’) in nieuwe, hogere banden 

(> 52,6 GHz) 

Release 18 wordt naar verwachting eind 2022 gefinaliseerd. [15] Hiervan is minder duidelijk 

waar de focus zal liggen. Vooralsnog komt vooral een uitbreiding van eMMB en MMTC naar 

voren. [16]. 

2.3 Ontwikkeling van 6G 

De 6G-standaard is op dit moment nog ver weg. Er is dus ook nog geen vastomlijnd kader 

waarbinnen we kunnen beschrijven wat het is. De discussie draait nu vooral om de kansen 

die nieuwe technologische ontwikkelingen bieden en hoe dit zich moet gaan vertalen in dien-

sten. Hieronder presenteren wij ons beeld van de huidige stand van zaken van deze discussie 

en baseren wij ons vooral op literatuurstudie (primair: [17] [18] [19] [20] [21]) 

2.3.1 Primaire drijfveren 

De onderstaande Figuur 6 toont onze visie over hoe 6G zich het meest waarschijnlijk zal 

gaan ontwikkelen. Deze ontwikkeling komt voort uit zowel nieuwe technologische mogelijk-

heden als concrete ontwerpdoelen.  

 

Figuur 6. Onze visie op de ontwikkeling van 6G en de effecten hiervan 

Mogelijke 
nieuwe 

vraagstukken

Meer 
beschikbare
capaciteit

Slechtere
propagatie-

eigenschappen

Hogere
meetresolutie

Mogelijke
Toepassingen

Nieuwe soorten
diensten met 

sensing

Zeer breed 
scala mogelijk: 
● Digital replica
● VR/AR/MR
● Holograms 
● Telepresence 
● Tactile/haptic 
● Industrieel
● Logistiek
● et cetera

Veel meer
locaties met 

veel
complexere
antennes

Nieuwe
vraagstukken

over privacy en 
veiligheid

Voorkomen
exponentiele

groei
energieverbruik

Hernieuwde
discussie over 

straling

Mogelijke 
nieuwe diensten

6G-dienst 
rondom sensing

6G-dienst met 
betere

klassieke
eigenschappen
(Mbps, ms,…)

6G-dienst met 
zeer hogere

security

6G-M2M dienst
met extreem

laag
energieverbruik

6G-dienst met 
zeer hogere

dekking

Technologische 
ontwikkelingen

Inzet van 
hogere

frequentie-
banden (THz)

Nieuwe air 
interface 

(NOMA, RSMA)

AI en Machine 
learning

Kleinere, 
snellere, 

goedkopere
halfgeleiders

Beamforming
en reflective

surfaces

Andere 
aanpalende 

ontwikkelingen

Behoefte aan 
meer spectrum



Dialogic innovatie ● interactie 14 

De primaire drijfveren die bepalend gaan zijn voor de ontwerpvereisten en vormgeving van 

6G zijn, naast de in gezamenlijkheid vastgesteld ontwerpdoelen, wederom de exponentiële 

ontwikkelingen in hard- en software. Aan de kant van de software zien we vooral dat kunst-

matige intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) ons gereedschappen bieden om 

complexere systemen te maken. Het toevoegen van deze intelligentie voegt een hele reeks 

aan nieuwe ontwikkelkansen toe op het gebied van bijvoorbeeld netwerkarchitectuur en -

beheer, edge computing en security. [22] Aan de hardwarekant zijn het vooral de alsmaar 

kleinere, krachtigere en goedkopere halfgeleiders die meer rekenkracht per €, mm2 en watt 

bieden. Een concreet gevolg daarvan is dat bepaalde fysieke grenzen worden verlegd; zo 

maken nieuwe halfgeleiders het op termijn mogelijk om hogere frequentiebanden (uiteinde-

lijk in de THz) in te zetten. In aanvulling op deze fundamentelere ontwikkelingen verwachten 

we verschillende telecomspecifieke ontwikkelingen, zoals de inzet van nieuwe air interfaces 

(radioprotocollen), geavanceerdere vormen van beamforming, MIMO en CoMP, en reflective 

surfaces.  

Figuur 6 maakt duidelijk dat de inzet van de THz-banden drie specifieke eigenschappen heeft. 

De eerste heel evidente eigenschap is dat er in deze banden simpelweg heel veel spectrum 

beschikbaar is. En veel spectrum betekent veel capaciteit. Hierdoor kunnen de netwerken 

nog veel meer bandbreedte faciliteren dan nu het geval is. Aan de andere kant hebben ra-

diosignalen in hogere frequentiebanden (veel) minder gunstige propagatie-eigenschappen. 

De signalen kennen nauwelijks enig doordringend vermogen en worden zelfs door de atmos-

feer flink gedempt. Een derde fundamentele eigenschap van deze hogere banden is dat de 

meetresolutie fijner is. We kunnen de reflecties van deze signalen opvangen, zoals met radar 

het geval is, om een beeld van de omgeving te krijgen. Hoe hoger de frequenties, met hoe 

meer pixels we een beeld van de omgeving kunnen opbouwen. Juist omdat THz-frequenties 

sterk reflecteren (en weinig doordringen) en omdat ze een hoge meetresolutie bieden ont-

staan er kansen voor diensten rondom sensing. Met andere woorden: een bijeffect van de 

inzet van deze banden voor telecommunicatie is dat er een zeer accuraat beeld van de om-

geving verkregen kan worden. In de literatuur zien we verder dat er gespeculeerd wordt 

over verschillende soorten 6G-diensten met specifieke eigenschappen. Het is echter nog niet 

duidelijk of deze daadwerkelijk (snel) in de standaard zullen komen. Het gaat hier om dien-

sten met extreem laag energieverbruik, zeer hoge security en een zeer hoge dekking. Bij dit 

laatste wordt nadrukkelijk gekeken naar de inzet van satellieten en onderwatercommunica-

tie.  

Deze 6G-faciliteiten zullen ertoe leiden dat er nieuwe toepassingen ontwikkeld kunnen wor-

den. Het is duidelijk dat dit een hoge mate van onzekerheid kent. Echter, voorbeelden die 

veel genoemd zijn draaien om digitale replica’s, hologrammen, extended reality, tactile en 

uiteraard sensing. Op zijn beurt zijn er wellicht ook nieuwe discussies mogelijk. Bij elke 

nieuwe standaard lijkt er tegenwoordig een discussie te ontstaan over straling en het is goed 

mogelijk dat dat ook hier zal ontstaan. De inzet van een nieuwe band kan dit proces beïn-

vloeden. Voor wat betreft de diensten rondom sensing verwachten we nieuwe vraagstukken 

rondom privacy. Kan iemand die naast mij staat een scan van mijn lichaam maken? Een 

ander aspect draait om de opstelpunten. Met THz-banden heeft het geen zin om op een paar 

honderd meter van een huis een mast neer te zetten – het signaal dooft zeer snel uit. Om 

THz-banden effectief te gebruiken dient de zender binnen enkele meters van de ontvanger 

te zijn. Het is goed denkbaar dat dit nieuwe maatschappelijke vragen rondom straling en de 

noodzaak voor opstelpunten zal opleveren. Aan de andere kant: als de discussie rationeel 

gevoerd gaat worden dan kan het de discussie over straling ook eenvoudiger maken. Zicht-

baar licht is immers ook THz-straling (in de 400-790 THz-band). Tot slot zal ook de discussie 

over energieverbruik van deze systemen gevoerd gaan worden. De steeds hogere perfor-

mance zorgt (ondanks vooruitgang in energiezuinigheid van halfgeleiders door het gebruik 

van steeds kleinere procedés) voor steeds hoger verbruik als we hier niet slim mee omgaan.  
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3 Het mondiale 5G/6G-ecosysteem 

In het voorgaande hoofdstuk is toegelicht hoe ontwikkeling van mobiele telecommunicatie-

technologie is georganiseerd rondom standaarden, en hoe deze standaarden tot stand 

komen. Uit de beschrijving wordt al snel duidelijk dat een zeer groot aantal organisaties 

betrokken is bij de (door)ontwikkeling van 5G en 6G. In dit hoofdstuk zoomen we nader in 

op dit onderzoeks- en innovatie-ecosysteem. 

3.1 Opbouw van het ecosysteem 

Onderstaande afbeelding toont de waardeketen voor 5G. We komen tot deze weergave op 

basis van onze gesprekken met partijen in het veld en literatuuronderzoek. De pijlen tonen 

de waardestromen, bestaande uit diensten, producten en technologieën, die organisaties (de 

rechthoeken) aan elkaar leveren. Geldstromen verlopen normaliter in de tegengestelde rich-

ting. In de afbeelding beperken we ons tot meest voorname waardestromen in deze keten 

om deze niet te complex te maken. Daarnaast ligt de focus op waardestromen die direct 

gerelateerd zijn aan 5G. Allerlei indirect of niet verbonden stromen van middelen, diensten 

en producten vallen buiten de scope.  

 

Figuur 7. Waardeketen van 5G waarbij de focus ligt op de voornaamste geldstromen van partijen 
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In de voorgaande afbeelding zien we het volgende: 

• Allereerst zien we de vraagzijde. Hierin maken we onderscheid tussen: 

o De eindgebruikers. Dit zijn de consumenten en zakelijke eindgebruikers 

die een smartphone en een mobiele communicatiedienst (“abonnement”) af-

nemen. Het lijkt wellicht triviaal, maar het grootste deel van de markt 

bestaat uit de miljoenen mensen die hun smartphone dagelijks willen ge-

bruiken. Zij kunnen dit realiseren met (1) fabrikanten van mobiele 

apparaten, zoals Apple, Samsung, Xiaomi en (2) mobiele netwerkoperators, 

zoals KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile.  

 

o Een tweede soort vraag is afkomstig van partijen die geïntegreerde 

dienstverlening leveren waarbij 5G-diensten een rol spelen. Dit zijn allerlei 

partijen die een complexe dienst of product leveren waarbij 5G een deel 

uitmaakt. Denk aan slimme energienetten, allerlei smart cityconcepten, In-

dustry 4.0, et cetera. Ook zij nemen een mobile device af, maar dit is zeer 

zelden in de vorm van een smartphone. Het is veelal in de vorm van hard- 

en software die geïntegreerd kan worden in hun dienstverlening. Om deze 

diensten te realiseren hebben zij veelal ook diensten nodig van software- 

en cloudaanbieders. Door de hoge mate van integratie tussen de telecom- 

en aanpalende technologie, stellen we ook vast dat (vertegenwoordigers 

van) deze partijen een steeds nadrukkelijkere sleutelpositie in de totale 

waardeketen innemen. Zo zorgt het toepassen van 5G in mobiliteit voor 

steeds specifiekere eisen die tot aan de R&D en standaardisatieprocessen in 

de telecomketen doorwerken. Vraag en aanbod raken daardoor steeds ster-

ker met elkaar vervlochten. 

 

• De fabrikanten van mobiele apparaten (mobile device manufacturers) maken 

voor de consumentenmarkt smartphones en voor de zakelijke markt specifieke de-

vices. Dit is een gigantische en snelgroeiende markt: in het laatste kwartaal van 

2020 werden er bijna 400 miljoen mobiele telefoons verkocht. [23] Vooral aan de 

consumentenkant zien wij dat slechts een deel van de kosten van een smartphone 

betrekking heeft op de 5G-technologie die in dit toestel zit. Een flink deel van de 

kosten wordt veroorzaakt door het scherm, de accu, processoren, de camera en 

andere sensoren. [24] Een aardig vergelijk kan worden gegeven door te kijken naar 

iPad. Apple biedt deze aan met en zonder “cellular”. Het prijsverschil bedraagt € 140 

voor deze optie, voor een apparaat dat € 500 à € 1.400 kost. [25] Om 5G te kunnen 

realiseren in een smartphone of tablet dient zowel hardware als software te worden 

toegevoegd. De hardware bestaat uit halfgeleiders die specifiek zijn ontworpen voor 

5G (“chipsets”). Een laatste kostencomponent zijn licentiegelden; delen van de 5G-

standaard (en voorgangers) zijn namelijk gepatenteerd (zogenaamde standaard-es-

sentiële patenten).  

 

• Aan de kant van de mobiele netwerk operators zien we de meest complexe waar-

deketen. Om 5G te kunnen leveren zijn zij afhankelijk van vendors die deze 

technologie leveren (BSS/OSS, Core en Edge). Hier passen namen als Ericsson, 

Nokia, Cisco, Huawei. Daarnaast hebben zij uiteraard de toegang tot het juiste spec-

trum nodig. Dit wordt typisch geveild door nationale overheden. Tot slot hebben ze 

opstelpunten nodig om hun antennes aan te bevestigen. In Nederland gaan ge-

meenten over het afgeven van vergunningen voor antenne-installaties (niet alle 

antenne-installaties zijn overigens vergunningsplichtig). Met betrekking tot de ver-

schillende typen vendors stellen we het volgende vast: 
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o BSS/OSS-vendors zijn de partijen die software leveren om het functione-

ren van het netwerk (OSS - operations support system) en de koppeling met 

de business (BSS - business support system) te realiseren. Het gaat hierbij 

om een geheel landschap van allerlei diensten die centraal moeten worden 

gerealiseerd. Denk aan facturering, (de)activeren van gebruikers, legal in-

tercept, et cetera. Deze partijen zijn (afhankelijk van) software en cloud 

providers.  

 

o Core vendors zijn de partijen die de technische systemen voor 5G leveren 

die zich in het hart van het netwerk bevinden. Het is wellicht lastig om het 

hart af te bakenen, dus het is misschien beter om te spreken over alle sys-

temen die zich niet bij de opstelpunten bevinden. In veel -en steeds meer 

gevallen- gaat het hier om complexe software die op generieke hardware (in 

de cloud) draait.  

 

o Edge vendors zijn de partijen die de daadwerkelijke systemen bij de op-

stelpunten (de edge) leveren. Het grootste deel van de kosten van een 5G 

netwerk liggen hier. Naast de ook hier onvermijdelijke software- en cloud-

aanbieders, spelen er nog twee andere elementen die een flink deel van de 

kosten voor hun rekening nemen. Ten eerste gaat het om halfgeleiders. De 

eisen die aan de edge gesteld worden zijn dermate hoog dat dit typisch niet 

door generieke hardware gerealiseerd kan worden. Daarnaast stellen deze 

nieuwere generatie opstelpunten hoge eisen aan de (MIMO-)antennes.  

 

• Over de hele linie spelen eigenaars van intellectueel eigendom een belangrijke 

rol in deze keten. 

Patenten en mobiele communicatiestandaarden 

Organisaties die ‘aan tafel’ zitten bij de standaardisatiewerkgroepen brengen voorstellen 

in voor implementatie van delen van de (doelstellingen van de) standaard. Deze voorstel-

len bevatten technologie die deze organisaties zelf hebben ontwikkeld en veelal hebben 

gepatenteerd. Wanneer een gepatenteerde technologie in de standaard wordt opgenomen 

is het in veel gevallen niet mogelijk om de standaard (volledig, correct) te implementeren 

zonder ook de gepatenteerde technologie te gebruiken (het patent is dan “standaard-

essentieel”). Omdat dit de adoptie en interoperabiliteit van de standaarden zou kunnen 

beperken wordt vereist dat standaard-essentiële patenten onder bepaalde voorwaarden in 

licentie worden gegeven aan eenieder die de standaard wil implementeren. ETSI houdt 

een database bij van standaard-essentiële patenten, op basis van ‘declaraties’ van de 

patenthouders. [26] 

Rondom 5G-patenten in relatie tot standaarden is veel discussie; onder andere autofabri-

kanten zijn niet content met de voorwaarden die op dit moment gelden voor het afnemen 

van licenties. De ‘essentialiteit’ van patenten ten opzichte van de standaard is eveneens 

een twistpunt. [27] In dit kader heeft de Europese Commissie recentelijk een ‘IP Action 

Plan’ opgesteld. [28]  

 

• Tot slot zien we de uitvoerders van fundamenteel en toegepast onderzoek en 

de ontwikkeling hiervan. Dit ligt uiteraard aan de basis van alle technologische 

ontwikkeling in deze keten. Een deel hiervan vloeit via intellectueel eigendom, een 
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deel niet. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld om academisch onderzoek dat 

gepubliceerd wordt of bedrijven die gebruikmaken van geheimhouding.  

3.2 Vraagzijde van de markt 

Het gebruik van diensten op basis van mobiele communicatietechnologie leidt tot maatschap-

pelijke en economische effecten. Het biedt consumenten de mogelijkheid om allerlei 

onlinediensten (van internetbankieren en het boeken van coronavaccinaties tot Spotify en 

Netflix) af te nemen. Ook zorgt het ervoor dat we slimme meters kunnen uitlezen, de haven 

efficiënter kunnen vormgegeven en smart city diensten kunnen realiseren. Hier zien we dui-

delijk het onderscheid tussen de klassieke dienstverlening aan daadwerkelijke 

eindgebruikers en de integrale dienstverlening. In het eerste geval is er sprake van de 

aanschaf van een smartphone en een abonnement. In het tweede model maakt de 5G- maakt 

integraal deel uit van een ander product of dienst. Hierin is de 5G-dienst een bouwsteen in 

een breder geheel opgenomen. Beide aspecten worden hieronder nader uitgewerkt.  

3.2.1 Klassieke dienstverlening en 5G 

In paragraaf 2.1.1 lieten we zien dat ICT zorgt voor spectaculaire prijsdalingen. Dat betekent 

niet dat de consument per maand minder gaat betalen. In absolute zin kan het zijn dat 

consumenten stijgende kosten zien.3 De omvang van het verkeer groeit echter sterk. [29] 

Voor vaste netwerken zien wij bijvoorbeeld dat consumenten elk jaar grofweg 40% meer 

geleverd krijgen dan het jaar daarvoor. [30] De relatieve prijs (in € per Mbit) neemt daardoor 

gigantisch af.  

Daarnaast zien we een ander patroon. De laatste jaren nemen steeds meer consumenten 

unlimited data abonnementen af. Alle grote aanbieders bieden op dit moment abonnementen 

aan met onbeperkt data (en bellen). Wij verwachten dat deze trend zich bij 5G zal doorzet-

ten. Dat betekent dat we de relatieve prijs wellicht niet meer in € per Mbit moeten 

uitdrukken, maar in € per Mbit/s.  

3.2.2 Integrale dienstverlening en 5G 

Hoewel het uit de vorige paragraaf beperkt naar voren komt, is 5G veel meer dan goedkoper 

en sneller internet. Het enhanced Mobile Broadband (EMBB) pad zet wel vooral in op sneller 

en goedkopere breedband, maar de twee andere paden hebben specifieke eigenschappen 

die in verschillende domeinen zeer waardevol kunnen zijn. Als we kijken naar MMTC dan 

komen hier allerlei interessante mogelijkheden als het gaat om Internet-of-things naar vo-

ren. Maar toch is ook MMTC voor een doorontwikkeling van bestaande technologie. Veel 

machine-to-machine communicatie maakt op dit moment nog gebruik van openbare 2G en 

3G-netwerken [31], of van vergelijkbare technologie in private netwerken.4 Het meest inte-

ressante pad is URLLC. Er is niet echt een voorganger in 4G die zowel zeer hoge 

betrouwbaarheid als zeer lage latency biedt.  

Deze nieuwe mogelijkheden van 5G kunnen in potentie bijdragen aan doorbraakinnovaties 

in verschillende sectoren. Aan de andere kant zien we dat connectiviteit slechts één schakel-

tje in een totale waardepropositie is. Vaak zien we dat sectoren het volledige potentieel van 

de connectiviteit niet gebruiken omdat de andere schakels nog niet zo ver zijn. Dit is de time 

 

3 [prijsvergelijken.nl]  

4 Zo is de Nederlandse spoorinfrastructuur sterk afhankelijk van GSM-R, een privaat netwerk gebaseerd 

op de 2G-technologie van de GSM-standaard. [108] 

https://www.prijsvergelijken.nl/internet-vergelijken/internet-blog/prijsverhoging-provider/
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lag, die we eerder al noemden.5 Dat wil nadrukkelijk niet zeggen dat we niet zouden moeten 

innoveren in telecomtechnologie, het is slechts een verklaring waarom het lang duurt voordat 

de mogelijkheden die de technologie biedt daadwerkelijk gebruikt worden.  

3.3 Spelers op mondiaal niveau 

Eerder in deze paragraaf toonden wij het ecosysteem rondom 5G. Het is belangrijk om te 

beseffen dat het gaat om een mondiaal ecosysteem waarin partijen actief zijn. In deze pa-

ragraaf gaan we nader in op de voornaamste spelers in het mondiale ecosysteem. De 

onderstaande afbeelding toont de voornaamste spelers.  

 

Figuur 8. Overzicht van de voornaamste spelers in het mondiale ecosysteem rondom 5G en 6G  

 

5 Een aardig voorbeeld in deze context is de camera op de Marslander Curiosity in 2012. Hier maakte 

men gebruikt van camera’s van 2 Megapixels, terwijl de telefoon van Oma zelfs toen al een camera 

had met een hogere resolutie. De verklaring van NASA lag erin dat alle delen van het systeem op 

elkaar moeten worden afgestemd en dit geruime tijd kost. Zie [cnet.com] 
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3.3.1 Voornaamste spelers in het mondiale ecosysteem 

Hieronder worden de verschillende elementen in het ecosysteem nader uitgewerkt: 

• De fabrikanten van mobiele apparaten vallen uiteen in twee soorten producen-

ten. Ten eerste zijn er de aanbieders van handhelds (typisch: smartphones) die we 

allemaal kennen. Hier spelen partijen als Apple, Samsung, Xiaomi en Huawei een 

grote rol. [32] [33] Er zijn echter ook 5G-devices die geen handheld zijn. Denk bij-

voorbeeld aan allerlei systemen die in verticals gebruikt kunnen worden, zoals 5G-

systemen in auto’s, stoplichten, zeecontainers, et cetera. [34] Hierbij spelen partijen 

als Harman [35], STMicroelectronics [36], LG [37] en Continental [38] een rol. 

 

• De leveranciers van halfgeleiders voor mobile devices spelen een belangrijke rol 

bij de bovenstaande markt. Zij leveren veel van de intelligentie rondom 5G die door 

de manufacturers in hun systemen verwerkt worden. Deze leveren dit in redelijk 

kant-en-klare chipsets aan. De voornaamste spelers zijn Intel, Samsung, Qualcomm, 

MediaTek, NXP, Huawei, Qorvo, Infineon, Marvell, Broadcom en Renesas. [39] 

 

• De leveranciers van software en cloudaanbieders spelen een opvallende rol in 

deze sector. In de volgende paragraaf gaan we hier nader op in. Aan de kant van de 

cloud providers zien we de bekende grote namen die hun intrede doen in de tele-

comindustrie: Facebook [40], Microsoft [41], Google [42], Alibaba [43], Amazon [44], 

IBM [45] en HPE. [46] Verder zien we hier leveranciers van software die -veelal ge-

bruik maken van de infrastructuur van cloud providers- specifieke software voor het 

ecosysteem aanbieden. Bekendste namen zijn Mavenir en Affirmed, maar er zijn 

talloze kleinere partijen in deze niche. 

 

• Mobiele netwerk operators zijn typisch partijen met een nationaal karakter. Hier 

is dus het minst sprake van een mondiaal ecosysteem. Landen met veel inwoners 

hebben de grootste operators: China Mobile heeft 950 miljoen klanten [47], het In-

diase Bharti Airtel 460 miljoen klanten [48], het eveneens Indiase Reliance 

425 miljoen klanten [49] en China Telecom komt op 350 miljoen klanten. [50] 

Daarna komen enkele grote partijen die op meerdere markten opereren zoals Voda-

fone, Telefonica, Orange, America Movil en Deutsche Telekom.  

 

• Aan de kant van de BSS/OSS vendors zien we een systeem waar het (1) voor een 

groot gedeelte draait om software en (2) gaat over veel verschillende subsystemen. 

Dit is dus de ideale markt voor toetreding en versplintering. Grote partijen zijn Am-

docs, Huawei, Ericsson, NEC en Nokia [51], maar er zijn talloze kleinere partijen. 

Een deel van de ontwikkeling zal ook in house bij de mobiele netwerk operators 

plaatsvinden.  

 

• Bij de core vendors zien we in vergelijking met de BSS/OSS vendors dat hardware 

een grotere rol speelt. In sommige gevallen kan met alleen aanbieden van software 

een marktpositie worden gecreëerd, in andere gevallen is integratie met specifieke 

hardware relevant. Grote partijen in dit segment zijn Ericsson, Nokia, Huawei, Sams-

ung, ZTE, NEC, Fujitsu, Cisco, HP en Dell. [52] [53] De eerdergenoemde partijen 

Affirmed en Mavenir spelen ook een rol en benaderen dit domein vooral vanuit het 

perspectief van specifieke software op generieke systemen.  

 

• De edge vendors zijn de leveranciers van het (RAN) Radio Area Network. Deze 

markt draait sterk op specifieke hardware en kent hoge toetredingsbarrières. Het is 

een markt met relatief weinig aanbieders. Huawei, Ericsson en Nokia hebben meer 
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dan 80% van de markt in handen. [54] ZTE en Samsung hebben samen nog eens 

15%. [54] Een relatief klein deel van de markt is in handen van open-RAN aanbie-

ders. [54] Zij redeneren wederom meer vanuit specifieke software op generieke 

hardware. 

 

• De grootste edge vendors beheersen ook een groot deel van de markt voor anten-

nes. 

 

• De verdeling van spectrum is grotendeels nationale aangelegenheden, waarbij Eu-

ropese kaders een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De standaardisatie en 

harmonisatie van spectrum hiervan ligt vooral bij de ITU. [55] 

 

• Ook de discussies rondom opstelpunten zijn typisch nationale discussies waarbij 

het niet zinnig is om te spreken van een mondiaal ecosysteem. 

 

• Het intellectueel eigendom dat betrekking heeft op mobiele standaarden laat zich 

goed kwantificeren. Patenten worden immers heel goed vastgelegd. Patenthouders 

kunnen bij ETSI/3GPP patenten ‘declareren’ die essentieel zijn om de GSM, UMTS, 

LTE resp. 5G NR-standaard te implementeren. Het aantal declaraties is een indicatie 

van de activiteit van partijen in, en bijdrage aan standaardisatie in de vorm van 

intellectueel eigendom. Onderstaande grafiek toont het aantal declaraties, gegroe-

peerd op ‘landengroep’. Patenthouders zijn toegewezen aan een land op basis van 

het ‘land van origine’ (opgericht in). De afbeelding toont dat het aandeel van de V.S. 

in het totaal aantal als essentieel gedeclareerde patenten voor de 3GPP-standaarden 

afneemt. Daarentegen neemt het aandeel van enkele Aziatische landengroepen toe. 

Het aandeel van Europa neemt af, waar het in de ‘GSM-tijd’ nog veruit de grootste 

vertegenwoordiging had. 

 

Figuur 9. Origine van bij ETSI/3GPP als essentieel gedeclareerde patenten per landengroep (CA: Canada, 

TW: Taiwan, JP: Japan, EU: Europese Unie, KR: Zuid-Korea, CN: China, US: Verenigde Staten) [26] 
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• Als we kijken naar onderzoek en ontwikkeling, dan is het lastig om echt duidelijk 

te krijgen in welke mate welke partijen investeren in 5G en 6G. We zouden kunnen 

kijken naar de bedrijven die het meest uitgeven aan R&D. De top-5 bedrijven zijn 

allemaal in meer-of-mindere mate actief in deze markt. Dit zijn de volgende partijen 

waarbij hun uitgaven aan R&D tussen haakjes worden weergegeven: Alphabet 

(€23,2 miljard), Microsoft (€17,2 miljard), Huawei (€16,7 miljard), Samsung (€15,5 

miljard) en Apple (€14,4 miljard). [56] We zouden ook kunnen kijken naar alleen 

bedrijven die actief zijn in technology hardware & equipment, dan komen we op R&D 

uitgaven van circa €140 miljard per jaar. Hier echter slechts een deel relevant voor 

5G. Redeneren wij vanuit marktomvang, dan zien we een mondiale telecommarkt 

van $1 .600 miljard per jaar [57], waarvan we weten dat deze markt redelijk inno-

vatief is. Als wij een schatting zouden moeten maken, dan komen wij op grofweg 

€ 50 miljard per jaar aan uitgaven voor R&D op het gebied van mobiele netwerken.  

3.3.2 Ontwikkelingen in het mondiale O&I ecosysteem 

De ontwikkeling van mobiele standaarden begon in de vroege jaren 80. [58] Het gehele 

mondiale ecosysteem draaide om partijen uit West-Europa, Noord-Amerika en Japan. In de 

afgelopen decennia is er een daadwerkelijk mondiaal ecosysteem opgekomen. 

Vooral partijen uit Oost-Azië (China, Zuid-Korea en in minder mate Taiwan) hebben een 

grotere rol in de aanbodzijde ingenomen. Zoals in veel markten (auto’s, motoren, audio, 

video), hebben deze partijen zich naar boven gewerkt in de waardeketen. Van goedkope 

producten waarbij de focus lag op het kopiëren van westerse producten, naar hoogwaardige 

innovatieve producten waarbij zelf(s) de R&D wordt uitgevoerd. Uiteraard is ook de vraag-

zijde sterk geïnternationaliseerd. Zelfs in de armste regio’s ter wereld heeft een groot deel 

van de bevolking toegang tot mobiele telefonie. [59] 

Een tweede ontwikkeling die we zien is de rol van netwerk operators in de ontwikkeling van 

technologie. In de vorige eeuw speelde de netwerk operators een centrale rol hierin. Het 

Amerikaanse Bell Labs was verbonden aan AT&T, het nationale telefoniebedrijf in de VS. Dit 

was een organisatie die betrokken was bij talloze doorbraakinnovaties, zoals de transistor, 

lasers, zonnepanelen, et cetera. [60] [61] In Nederland had KPN Research honderden men-

sen in dienst die zich bezighielden met fundamenteel onderzoek. [62] Daarnaast hielden 

grote elektrotechnische bedrijven zich met zit onderwerp bezig: in Nederland Philips Tele-

communicatie [63], in Duitsland bijvoorbeeld Siemens. [64] De afgelopen decennia is er 

een sterke verschuiving geweest naar enkele vendors met een centrale rol. Innova-

tieactiviteiten in technische zin zijn bijna volledig verdwenen bij netwerk operators. Hun 

innovaties draaien vooral om nieuwe diensten of proposities. De vendors zijn in veel gevallen 

wel een fusie van allerlei partijen die vroeger actief waren in de keten. Philips Telecommu-

nicatie werd in 1989 overgenomen door AT&T. [63] De vendoractiviteit van AT&T ging samen 

met het France Alcatel door in Alcatel-Lucent. [65] Nokia Networks nam vervolgens Alcatel-

Lucent over. [65] Het huidige Nokia Networks is een fusie van Siemens en Nokia. [66] 

De laatste jaren zien wij dat er een beweging is van vendorspecifieke hardware met 

proprietary software naar meer generieke (cloudgebaseerde) hardware met soft-

ware en open interfaces. Vroeger kocht een netwerk operator een geheel systeem, 

bijvoorbeeld een core netwerk, van één vendor. Deze leverde eigen hardware met hierop 

eigen software. Tegenwoordig zien we steeds meer een beweging van generieke hardware, 

deels in de cloud, waarop elke partij specifieke (al dan niet open source) software kan leve-

ren. Een firewall is geen specifieke kast meer van een vendor, het is een stuk software dat 

in de cloud draait. Dit betekent dat de vendors steeds meer onder druk komen te staan van 

partijen die goed zijn in het leveren van software. Dit zijn de Big Tech bedrijven: Google, 

Amazon, Microsoft, et cetera. Daarnaast kunnen allerlei kleine partijen specifieke software 
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leveren. We zien overigens dat deze beweging van binnen naar buiten gaat. Bij BSS/OSS 

systemen gaat het al grotendeels om software, dus hier speelt dit het sterkst. Bij corenet-

werken is voor een deel van de systemen specifieke hardware (denk aan lasers voor 

glasvezelnetwerken) nodig. Maar ook hier zien we dat steeds meer toegevoegde waarde ligt 

in de software en minder in de hardware. Voor de randen (edges, of het RAN: Radio Access 

Network) zien we dat de toetreding van niet-vendors het lastigste is. Dit komt vooral omdat 

aan deze RAN-hardware hoge eisen worden gesteld. Het gaat daarbij enerzijds om geavan-

ceerde antennetechnologie en anderzijds om snelle dataverwerking. Er is een beweging 

(Open RAN) die dit wil versnellen. [67] Op deze wijze zou er meer concurrentie kunnen 

komen in deze markt [68] en het is niet verrassend dat dit initiatief door grote partijen 

ondersteund wordt. [67] Ook vanuit een geopolitiek perspectief is dit voor Amerikaanse be-

langen een relevante ontwikkeling. Het voorkomt afhankelijkheid van RAN vendors uit 

Europa (Ericsson, Nokia), Zuid-Korea (Samsung) of vanuit Amerikaans perspectief proble-

matischer: China (Huawei, ZTE). De Open RAN-ontwikkeling past daarmee in een bredere 

geopolitieke ontwikkeling waarin de grote machtsblokken sterker op (de verdediging van) 

hun eigen interne markten inzetten (zie blok hierna). De komst van 6G vormt daarbij een 

goede toetredingskans (window of opportunity). 

De positie van Europa 

De mondiale interesse om (weer) een duidelijke positie in de 6G-waardeketen te bemach-

tigen voor zowel de interne als internationale markt, blijkt uit de investeringsprogramma’s 

die in veel landen en regio’s zijn opgezet. Onderstaande tabel toont een greep uit deze 

programma’s en hun budgetten. [69] In Europa zien we circa €900 miljoen onderzoeksgeld 

voor Smart Networks and Services, waarbij er aanvullend nog circa €900 miljoen beschik-

baar is voor de uitrol van 5G corridors. Hiermee wil Europa de lead market zijn voor 

toepassingen op het gebied van transport en mobiliteit. 

 

Nationale programma’s als hefboom voor internationale middelen 

Een aanvullend voorbeeld van een grootschalig nationaal programma vinden we in Duits-

land. In april van dit jaar heeft het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) 

aangekondigd dat er de komende vijf jaar €700 miljoen vrij wordt gemaakt om een basis 

te leggen voor een O&I ecosysteem op het vlak van 6G [70]. De Duitse overheid stelt dat 

een holistische benadering essentieel is bij het opzetten van een dergelijk ecosysteem, en 

daarom wordt er ingezet op alle technologieniveaus. Het doel is om bedrijven die 
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innovaties op het vlak van telecommunicatie willen stimuleren vanaf het begin mee te 

nemen en volledig te laten participeren in het ecosysteem. Het programma bestaat uit 

twee delen: 

• De 6G-onderzoekshubs. Deze hubs hebben als doel om innovaties op het gebied 

van communicatietechnologieën te ontwikkelen. Hiervoor worden samenwerkings-

verbanden opgezet waarin onderzoeksinstituten en universiteiten samenwerken 

op het thema 6G. Deskundigen van alle technologieniveaus zullen worden betrok-

ken bij de onderzoeksnetwerken; de toepassing van nieuwe materialen en de 

ontwikkeling van componenten zoals antennes en versterkers komen aan bod, 

evenals complete modules zoals modems en software voor netwerkbeheer. 

• 6G-platform. Naast de "6G-onderzoekshubs" financiert de BMBF ook een "plat-

form voor toekomstige communicatietechnologieën en 6G" - of kortweg het 6G-

platform - voor de netwerken van actoren en de bundeling van 6G-activiteiten. De 

bedoeling is dat het 6G-platform als een overkoepelend project fungeert van waar-

uit de ontwikkeling keer op keer wordt aangestuurd. Als onderdeel van het 6G-

initiatief moet het werken aan en coördineren van overkoepelende kwesties met 

betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van de basis voor een toekomstige 6G-

standaard in nauwe samenwerking met de "6G research hubs". Internationale har-

monisatie met andere 6G-programma's moet worden bevorderd en kwesties in 

verband met regulering en standaardisatie moeten worden aangepakt. 

Gesprekspartners wijzen ons op het hefboomeffect van dergelijke grootschalige nationale 

programma’s: de middelen en onderzoeksactiviteiten van bijvoorbeeld Duitsland en Fin-

land stellen de partijen uit deze landen in staat om ook een groter deel van de Europese 

middelen naar zich toe te trekken. Landen zonder nationaal programma of budget komen 

daardoor (nog) sneller op achterstand binnen de regio. 
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4 Het Nederlandse 5G/6G-ecosysteem  

4.1 Opbouw van het Nederlandse ecosysteem 

In dit hoofdstuk zoomen we in op het Nederlandse 5G/6G-ecosysteem. Hierbij richten we 

ons zowel op partijen die de Nederlands markt bedienen, als Nederlandse partijen die ook in 

het buitenland actief zijn. De onderstaande afbeelding toont een overzicht van het ecosys-

teem in Nederland. In de volgende paragrafen werken we dit nader uit.  

 

Figuur 10. Overzicht van de voornaamste spelers in het Nederlandse ecosysteem rondom 5G en 6G 

4.2 Aanbodzijde van de markt 

In deze paragraaf gaan we in op het ecosysteem “voor de productie van 5Gen 6G” dat in 

Nederland aanwezig is. Het gaat hierbij om verschillende partijen op verschillende plekken 

in de waardeketen. Er kan enige discussie zijn wanneer een partij Nederlands is. In dit kader 

hanteren we als uitgangspunt of er activiteiten in Nederland worden uitgevoerd die 
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inhoudelijk betrekking hebben op telecommunicatie. Sommige (grote) partijen in de mondi-

ale 5G/6G-keten hebben in Nederland hun hoofdkantoor gevestigd, maar voeren hier 

nauwelijks activiteiten uit. Andere partijen hebben wel relevante activiteiten in Nederland, 

maar zijn eigendom van een partij uit het buitenland. Het eerste voorbeeld is veel minder 

relevant dan het tweede in dit kader. Echter, voor veruit de meeste partijen is er weinig 

discussie dat het Nederlandse partijen zijn. 

Een tweede aspect dat we willen benoemen, is dat we in dit kader een extra blok hebben 

toegevoegd. De toeleveranciers van de producenten van halfgeleiders. Dit doen we omdat 

Nederland juist hier een goede positie heeft. Bovendien is het ook in de gehele keten een 

relevante stroom van middelen.  

• Nederland heeft geen partijen die op grote schaal mobile devices maken. Er zijn 

wel enkele kleinere partijen. Enige Nederlandse smartphoneproducent die wij geïdentifi-

ceerd hebben is Fairphone. Dit is een leverancier van maatschappelijk verantwoorde 

smartphones. Zij verkopen circa 100.000 telefoons per jaar [71] op een mondiale markt-

omvang van 1,3 miljard per jaar. [72] Hiermee wordt 1 op de 13.000 smartphone door 

partij geleverd. Daarnaast levert Nedap mobile devices die voor een specifieke toepas-

sing zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan parkeersensoren die gebruik maken van 4G 

en 5G. [73] 

 

• Nederland kent vooral kleinere partijen die software-oplossingen voor de tele-

communicatiemarkt aanleveren. In de meeste gevallen gaat het om bedrijven die 

actief zijn in de OSS/BSS-markt.6 Hierbij gaat het om partijen als: 

o Fiqas richt zich op facturering, onder meer in de telecomsector. 

o Broadforward heeft de focus liggen op signalering. 

o PortingXS is gericht op nummerbehoud en nummerportering. 

o Mezuro levert informatie gebaseerd op telecommunicatie, bijvoorbeeld over hoe 

druk het is op bepaalde locaties. 

o Calvi levert systemen voor het factureringsproces. 

o Skymondmobile is een bedrijf dat zich richt op eSims voor IoT oplossingen. 

o Flytxt levert producten en diensten op het gebied van marketing middels AI 

waar in de telecomsector relatief veel gebruik gemaakt van wordt. 

o CyberLens levert systemen voor cybersecurity in gevirtualiseerde netwerken. 

o One2Many is een leverancier van cell broadcastoplossingen. Cell broadcast is 

het systeem waarmee grote groepen gebruikers van mobiele netwerken direct 

een bericht kunnen ontvangen. In Nederland wordt dit toegepast voor NLAlert. 

o OPNT levert systemen voor zeer hoogwaardige synchronisatie van netwerken. 

 

• Nederland heeft een goede positie als het gaat om cloudinfrastructuur. Als het 

gaat om multi-tenant datacenters dan staat Amsterdam in de top 3 van Europa, op ge-

paste afstand van London, maar op grofweg gelijke hoogte van Frankfurt. [74] In de 

categorie hyperscalers kennen we in Nederland de datacenters van Google in Eemsha-

ven, Microsoft in Middenmeer en wellicht op korte termijn een derde in Zeewolde. 

Daarnaast hebben we met de AMS-ix één van de grootste internet exchanges ter wereld. 

[75] Traditioneel heeft Nederland een goede positie als het gaat om zeekabels voor 

 

6 We raken hier aan het vraagstuk over afbakening tussen de markt voor BSS/OSS-vendors en de markt 

voor software die functionaliteit kan leveren in het BSS/OSS-domein kan uitvoeren. We kiezen ervoor 

om de markt voor vendors te beperken tot de partijen die integrale BSS/OSS-systemen leveren. Le-

veranciers van software met specifieke functionaliteiten in dit domein rekenen we tot BSS/OSS-

softwareleveranciers. 
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datacommunicatie. Deze positie wordt geleidelijk minder uniek, aangezien er steeds 

meer zeekabels aangelegd die ook in andere landen op het Europese continent aanlan-

den. [76] Desondanks profiteert ook Nederland mogelijk van de toename van 

intercontinentale connectiviteit in Europa. 

 

• In Nederland zijn drie mobiele netwerk operators actief: KPN, T-Mobile en 

VodafoneZiggo. Daarnaast is er een groter aantal virtuele netwerk operators (MVNO’s) 

die gebruik maken van deze netwerken. KPN is de grootste telecommunicatie-aanbieder 

in Nederland, maar is internationaal een kleine partij. T-Mobile is onderdeel van het 

grote Deutsche Telecom, maar staat in de etalage. [77] Zowel Vodafone als Ziggo 

(Liberty Global) maken deel uit van grote internationale bedrijven. De mobiele netwer-

ken in Nederland zijn van uitstekend niveau. [78] Alle drie de netwerken scoren 

uitstekend in vergelijking met netwerken in het buitenland. Dit zal deels komen door de 

inzet van deze partijen, maar ook deels door eigenschappen van Nederland waardoor de 

uitrol van netwerken gestimuleerd wordt. Het feit dat we een land zijn met weinig na-

tuurlijk reliëf, veel laagbouw, een hoge bevolkingsdichtheid en een goed ontwikkelde 

vraagzijde van de markt, draagt hier zeker aan bij. Een vreemde eend in de bijt is Hiber. 

Deze Nederlandse partij biedt op mondiale schaal IoT-oplossingen via satellieten. VEON 

is een groot internationaal telecombedrijf dat in Amsterdam gevestigd is. Het heeft ruim 

200 miljoen (!) mobiele klanten vooral in de staten van de voormalige Sovjet-Unie, Azië 

en Afrika. Ze zitten waarschijnlijk in Amsterdam om fiscale en juridische redenen. 

 

• Nederland heeft enkele partijen die op kleine schaal actief zijn als vendor.  

o Aimvalley richt zich op specifieke hardware (switches, SFP’s), ontwerpdiensten 

en software. 

o EdgeInfra is gericht op ultralokale datacenters aan de randen van een telecom-

municatienetwerk. 

o AirCision levert apparatuur voor 5G-laser communicatie. Hierbij ligt de focus op 

core netwerken. 

o Huawei, Nokia, Ericsson en Cisco zijn geen Nederlands partijen maar hebben 

hier wel een vestiging. Echter zij hebben bijna uitsluitend (alleen nog) sales en 

marketingkantoren in Nederland. Ericsson deed R&D in Nederland, sterker nog: 

Bluetooth is vinding van de Nederlandse R&D-tak van Ericsson [79], maar hier 

is nu geen sprake meer van.  

 

• Als het gaat om de verdeling van het spectrum is in Nederland het Ministerie van 

Economische Zaken aan zet. Agentschap Telecom treedt zowel als uitvoerder als 

toezichthouder in dit domein op. 

 

• Het merendeel van de opstelpunten in Nederland zijn in handen van CellNex, 

NOVEC, (gebouw)eigenaren en de drie operators. Voor het verlenen van vergun-

ningen (overigens niet voor alle opstelpunten nodig) zijn Nederlandse gemeenten 

verantwoordelijk. 

 

• Aan de kant van de halfgeleiders speelt NXP een belangrijke rol in het Nederlandse 

ecosysteem. Ze leveren zowel aan de fabrikanten van mobiele apparatuur als de net-

werkleveranciers(vendors). Een deel van hun activiteiten draait om mobiele 

communicatie (en deels 5G), maar zij leveren ook systemen in andere markten. Ook 

Ampleon is een relevante partij in dit kader. Zij leveren transistoren die gebruikt worden 

in de 5G/6G-chipsets van andere partijen. Het bedrijf is eigendom van JAC Capital, een 

investeringsvehikel van de Chinese overheid. [80] Andere, kleinere, Nederlandse par-

tijen die halfgeleiders produceren die een link hebben met 5G zijn: Nexperia, Effect 
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Photonics, AltumRF, Semiblocks en Qualinx. STMicroelectronics is een grote pro-

ducent van halfgeleiders die haar juridische zetel in Amsterdam heeft. De activiteiten 

zitten echter zeer beperkt in Nederland; het operationele hoofdkantoor bevindt zich in 

Genève. [81] 

 

• Aan de kant van antennes zien we vooral Antenna Company als een Nederlandse partij 

met interessante producten en diensten als het gaat om 5G-antennes. Er is overigens 

enige overlap met de categorie halfgeleiders, aangezien verschillende partijen die wij 

hier noemden toeleveranciers zijn voor andere partijen die antennes maken. In het al-

gemeen heeft Nederland een goede positie als het gaat om draadloze systemen (RF) en 

dit zit op het snijvlak van halfgeleiders en antennes. 

 

• Er is slechts een handvol Nederlandse bedrijven die standaard-essentiële patenten de-

clareerden bij ETSI/3GPP. Onderstaande grafiek toont deze Nederlandse bedrijven. 

Philips was een van de belangrijke patenthouders ten tijde van de standaardisatie van 

GSM en UMTS, maar brengt sindsdien nauwelijks meer patenten in. Vodafone (het Ne-

derlandse ‘Vodafone Libertel’) heeft een tweetal patenten gedeclareerd in dezelfde tijd, 

maar is nu geen Nederlands bedrijf meer. KPN declareert nog altijd een aantal patenten 

per jaar. Irdeto, een bedrijf dat zich bezighoudt met versleuteling, heeft eveneens een 

beperkt aandeel. Overigens is Irdeto nu geen Nederlands bedrijf meer na te zijn overge-

nomen door een Zuid-Afrikaans bedrijf.  

 

 

Figuur 11. Aantal als essentieel gedeclareerde patenten door (van origine) Nederlandse bedrijven bij 

3GPP/ETSI 

Toch is het perspectief om alleen te kijken naar standaard-essentiële patenten wellicht 

te nauw. Ten eerste zijn er ook vormen van intellectueel eigendom die een andere vorm 

hebben. Ten tweede zouden we ook breder kunnen kijken dan de patenten die betrekking 

hebben op de standaard, maar zouden we ook kunnen kijken naar productie, gebruik, et 

cetera. We verwachten dat als we dit doen we een groter aantal Nederlandse partijen te 

vinden. Partijen als NXP, Signify, TNO, Philips, ASML, et cetera verkrijgen veel intellec-

tueel eigendom en dit zal ook deels betrekking hebben op 5G/6G. 

 

• Als we kijken naar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 5G en 6G in Nederland, 

dan zijn vooral de volgende partijen relevant: TUDelft, TU/e en Universiteit Twente 

en TNO. Niet technische universiteiten (UvA, Groningen) spelen een kleinere rol. 
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Daarnaast zijn er hogescholen als Avans, Fontys, Haagse Hogeschool en Hanze Ho-

geschool.  

 

• Nederlandse partijen als ASML, ASMI, en BESI zijn belangrijke toeleveranciers 

voor de producenten van halfgeleiders. Daarmee zijn ze geen primaire partij in het 

5G- en 6G-ecosysteem, maar kunnen ze wel profiteren van de groei in de vraag naar 

halfgeleiders die het veroorzaakt. Daarnaast zijn er in Nederland relatief veel bedrijven 

actief in het fotonicadomein. Ook zij kunnen profiteren van deze trend. Hierbij gaat het 

om bedrijven als PhotonFirst, LioniX, EFFECT Photonics en Smart Photonics. An-

dere partijen in deze keten zijn: CITC, Phix, Solmates en Sencio.  

 

• Tot slot zien we een aantal partijen buiten ons model vallen die toch vermeldenswaardig 

zijn. Het bedrijf TKH (voorheen: Twentsche Kabelfabriek) heeft als leverancier van glas-

vezel een beperkte link met het 5G-/6G-domein. Signify -het voormalige Philips 

Lighting- is een partij die een beetje buiten deze waardeketen valt maar toch interes-

sante raakvlakken heeft. Zij houden zich ook bezig met communicatie via licht: LiFi. [82] 

Het is nog niet duidelijk in welke mate 6G ook gebruik gaat maken van licht als drager. 

Dit zou echter wel mogelijk kunnen zijn. Zichtbaar licht ligt immers tussen de 400 THz 

en 750 THz en valt hiermee binnen het THz-spectrum. Indien dit zo is, dan kan dit een 

interessante kans voor hen zijn. Doordat Signify ook veel systemen voor straatverlichting 

produceert en lantaarnpalen een logische locatie zijn voor small cells, kan er interessante 

synergie ontstaan. [83] In het verlengde hiervan is Yado VR interessant. Zij gebruiken 

machine learning om data uit de omgeving te classificeren en visualiseren. Ook Thales 

Groep heeft mogelijk een interessante link. Hoewel dit een primair een Frans bedrijf is, 

zijn er nog steeds vestigingen in Nederland. Het voormalige Hollandse Signaalapparaten 

is hierin opgegaan. In Nederland richt men zich vooral op radar- en infraroodapparatuur 

en is er dus de nodige ervaring met toepassingen in de THz band.  

Onderzoek en ontwikkeling van 5G en 6G 

Voor het laatste blok in de keten, de uitvoering van R&D, gaan we gezien de relevantie voor 

deze studie wat dieper in. In 2019 publiceerde het AD een artikel over Cees Links, met de 

titel “Niemand kent Cees, maar we kunnen ons leven niet meer voorstellen zonder zijn uit-

vinding: wifi”. [84] De Nederlander speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Wi-

Fi. Inmiddels zien we dat de positie van Nederland, en Europa in brede zin, kleiner is gewor-

den. Desalniettemin is de rol van Europa niet verwaarloosbaar. Een grote variëteit aan 

spelers binnen Europa werkt aan O&I op het gebied van 5G en 6G. 

De O&I die in Europa wordt uitgevoerd, en de organisaties die hierbij betrokken zijn, worden 

goed gerepresenteerd door de projecten die binnen het Europese Horizon2020 (H2020) wor-

den uitgevoerd.7  Op basis van data van H2020, hebben we het Europese 5G/6G-O&I-

ecosysteem gevisualiseerd. In Figuur 12 wordt het ecosysteem getoond, waarbij ieder 

puntje/bolletje (‘node)’ een organisatie is, en organisaties verbonden worden met een lijntje 

(‘edge’/’tie’) wanneer ze samen hebben deelgenomen aan een relevant project. 

Het Europese ecosysteem is gevisualiseerd aan de hand van ‘deelcommunities’: In Figuur 12 

zijn, middels een bottom-up community detection-algoritme, verschillende deelcommunities 

gerepresenteerd met verschillende kleuren. Bij het opstellen van de communities, of clusters, 

is gekeken naar de doelstellingen van de projecten waar de organisaties binnen de 

 

7 We gebruiken hier H2020 als voorbeeld; er zijn uiteraard meer programma’s waarbij (naast mogelijke 

een andere primaire focus) ook aandacht is voor 5G en waarin Nederlandse partijen een rol spelen, 

zoals ECSEL (halfgeleiders) en ITEA (software). 
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community aan deelnemen om het overkoepelende streven van het sub-ecosysteem in beeld 

te brengen. Hierbij is de keuze gemaakt om het grote systeem op te delen in vijf hoofdclus-

ters; de clustering van het ecosysteem verliest zijn zeggingskracht bij een te fijnmazige 

opdeling. De kleine clusters aan de randen van het netwerk stellen bijvoorbeeld individuele 

projecten voor en zijn vaak op een specifiek onderdeel binnen de 5G-6G waardeketen ge-

richt. Om toch iets op hoofdlijnen over het ecosysteem te kunnen stellen, wordt er gekeken 

naar de actoren, projecten en doelstellingen binnen de vijf hoofdclusters. 

In het midden van het netwerk bevindt zich het cluster rondom Core Technology. In deze 

deelcommunity zitten grote organisaties zoals de kennisinstelling Fraunhofer en telecombe-

drijven die met elkaar binnen projecten werken aan de verdere ontwikkeling van 5G-/6G-

technologie. Voorbeelden van dit soort projecten zijn Hexa-X (gericht op de doorontwikkeling 

van sleuteltechnologieën voor telecommunicatie) en mmMAGIC (project dat zich bezighoudt 

met standaardisatieprocessen voor de mm-wave). 

Het rode cluster omvat de reeds genoemde centrale deelcommunity die richt zich op Smart 

Mobility. Vanuit Nederland zijn bij dit cluster de TU Delft en de TU Eindhoven aangesloten. 

Een tweetal toonaangevende projecten zijn SHOW waarin organisaties samenwerken voor 

de implementatie van zelfrijdende voertuigen binnen het openbaar vervoer van 20 Europese 

steden, en SCOTT wat het verbeteren van de last mile wireless solutions als doelstelling heeft 

om in de toekomst autonome voertuigen en Industry 4.0 in Europa te kunnen realiseren. 

Ook het 5G-Blueprint project, waar onder andere KPN en het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat aan verbonden zijn, is gelieerd aan dit cluster. De partijen binnen dit project 

richten zich namelijk op het verkennen en experimenteren van toepassingen op het gebied 

van crossborder/teleoperated continue transport. 

Vervolgens werken partijen in het onderste deel van het netwerk samen aan initiatieven 

rondom Smart City. Dit houdt in dat de projecten binnen dit cluster zijn toegespitst op de 

implementatie van 5G-toepassingen, zoals IoT, die worden ingezet om een stad te beheren. 

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn RESPOND-A waarbij informatietechnologie wordt 

gebruikt om eerstehulpverleners te ondersteunen bij een ongeluk, en SMART5GRID, wat als 

doel heeft om met smart grids het energienetwerk te moderniseren. 

Het vierde cluster betreft de deelcommunity die zich richt op Semicon / Radio technology. 

Vanuit Nederland zijn bij dit sub-ecosysteem partijen zoals NXP en LioniX aangesloten. Voor-

beeldprojecten van dit cluster zijn SILIKA, waarin gewerkt wordt aan massive MIMO-

antennes, en REINDEER dat zich bezighoudt met de inzet van algoritmes om slimme platfor-

men efficiënter en energiezuiniger te maken. 

Het laatste cluster is de Embedding 5G/6G in society sub-ecosysteem. De H2020-pro-

jecten binnen dit cluster zijn gericht op het samenbrengen van toepassingen en onderzoek 

om 5G in te bedden in de maatschappij. Een voorbeeld van een project binnen dit cluster is 

5Gex, dat als doel heeft om over verschillende sectoren heen netwerken te bouwen om een 

meer geïntegreerde infrastructuur mogelijk te maken. 
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Figuur 12 Het Europese 5G-/6G-O&I-ecosysteem, geclusterd naar deelcommunities. Bron: CORDIS, bewerking Dialogic 
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Figuur 13 Het Europese 5G-/6G-O&I-ecosysteem, Nederland (Oranje) en de rest van Europa (grijs). Bron: CORDIS, bewerking Dialogic 
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Figuur 13 toont hetzelfde ecosysteem als Figuur 12, maar is toegespitst op het Nederlandse 

aandeel in de H2020-projecten: de Nederlandse spelers zijn oranje gekleurd, de rest is grijs 

gekleurd. Op basis van de analyse kan geconcludeerd worden dat Nederland geen centrale 

rol inneemt binnen het ecosysteem, met uitzondering van enkele partijen op het gebied van 

Semicon / Radio technology. Daarnaast zijn we binnen het ecosysteem ook actief op het 

vlak van Smart Mobility, maar ook binnen dit cluster is de activiteit van Nederlandse acto-

ren beperkt. Een belangrijke boodschap is dat Nederland niet of nauwelijks 

vertegenwoordigd is binnen Core Technology: het technologische hart van het 5G-/6G-

O&I-ecosysteem. Andere spelers voeren hier de boventoon, zoals het Fraunhofer, Orange of 

TID. Alle Nederlandse spelers die actief zijn binnen H2020 zijn weergegeven in Tabel 2. Van 

de Nederlandse deelnemers bestaat ongeveer 75% uit bedrijfsleven, circa 21% uit kennis-

instellingen, en circa 5% uit publieke en andere partijen. 

Het aandeel van Nederland binnen Europa is beperkt. Van projecten gestart sinds eind 2014, 

is 3,1% van het Europese budget (ongeveer 41,5 miljoen euro) naar Nederlandse spelers 

gegaan, zie Tabel 1. Vanuit een perspectief is dit een teleurstellende score, vanuit een ander 

perspectief betekent dit dat er veel kansen voor Nederland zijn om te groeien. 

Tabel 1 Aandeel van Nederlandse spelers binnen H2020. Bron: CORDIS, bewerking Dialogic 

 Bijdrage vanuit Europese 

Commissie 

Aandeel 

Totaal Nederland € 41.563.233 3,1% 

Totaal H2020 € 1.347. 39.6   100,0% 

 

Het voornaamste programma voor Nederlandse actoren is ‘H2020-EU.2.1.1 - Industrial Lea-

dership (ICT): Leadership in enabling and industrial technologies’. Daarnaast zetten Philips 

en de technische universiteiten in op elektronische componenten en systemen (H2020-

EU.2.1.1.7.). 

Tabel 2 Nederlandse deelnemers aan projecten relevant voor 5G/6G binnen H2020. HES = High Educa-

tion and Schools, REC = Research Centres, PRC = Private sector, PUB = Public bodies, OTH = Other. 

Bron: CORDIS H2020, bewerking Dialogic 

Naam Type Aantal projecten Locatie 

Technische Universiteit Eindhoven HES 13 Eindhoven 

TNO REC 8 Den Haag 

Lionix International BV PRC 5 Enschede 

Philips electronics nederland BV PRC 4 Eindhoven 

Solmates BV PRC 2 Enschede 

Koninklijke KPN NV PRC 2 Rotterdam 

Technische Universiteit Delft HES 5 Delft 

Universiteit twente HES 3 Enschede 

Cyberlens BV PRC 4 Eindhoven 

Dynniq nederland BV PRC 2 Amersfoort 

Phix BV PRC 2 Enschede 

Stichting hogeschool van Arnhem en Nijme-

gen HAN HES 1 
Arnhem 

Universiteit utrecht HES 2 Utrecht 
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Naam Type Aantal projecten Locatie 

One2many BV PRC 2 Deventer 

Erasmus Universiteit Rotterdam HES 2 Rotterdam 

V-tron BV PRC 1 Deventer 

Panteia BV PRC 1 Zoetermeer 

Locatienet BV PRC 1 Utrecht 

Secura BV PRC 1 Eindhoven 

NXP Semiconductors Netherlands BV PRC 3 Eindhoven 

Prometech BV PRC 1 Utrecht 

Stichting IMEC nederland REC 1 Eindhoven 

Stichting Deltares REC 1 Delft 

Swarco Nederlands BV PRC 1 Lijnden 

Feyecon Development & Implementation BV PRC 1 Weesp 

Siemens Industry Software and Services BV PRC 1 Rijswijk 

Blockchain Fieldlab BV PRC 1 Rotterdam 

Funding for Future BV PRC 1 Castricum 

Sweco Nederland BV PRC 1 De Bilt 

Smart Photonics BV PRC 1 Eindhoven 

Greenflux Assets BV PRC 1 Amsterdam 

Omron Europe BV PRC 1 Hoofddorp 

Signify Netherlands BV PRC 3 Eindhoven 

Eurofiber Nederland BV PRC 1 Maarssen 

DNV GL Netherlands BV PRC 1 Arnhem 

Verbrugge International BV PRC 1 Terneuzen 

Stichting HZ University of Applied Sciences HES 1 Vlissingen 

More Work Less Carbon BV PRC 1 Utrecht 

Arthur's Legal BV PRC 1 Amsterdam 

Aerovinci BV PRC 1 Delft 

Bright Photonics BV PRC 1 Maarssen 

Uniresearch BV PRC 1 Delft 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat PUB 1 Den haag 

Unified Streaming BV PRC 1 Amsterdam 

Altea BV PRC 1 Amsterdam 

Hiro Microdatacenters b.v. PRC 1 Voorburg 

GNKS Consult BV PRC 1 Rotterdam 

Anteverta-mw BV PRC 1 Eindhoven 

Economische impuls Zeeland NV PRC 1 Middelburg 

Helder Innovation + Development PRC 1 Almere 

Hardt BV PRC 1 Delft 

Stichting Wageningen Research REC 1 Wageningen 

Terberg Benschop BV PRC 1 Benschop 

Kloosterboer Vlissingen BV PRC 1 Nieuwdorp 

Synano BV PRC 1 Delft 
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Naam Type Aantal projecten Locatie 

North Sea Port Netherlands n.v. PRC 1 Terneuzen 

Sentors BV PRC 1 Breda 

Stichting Aeres Groep HES 1 Ede (Gld.) 

LTO Noord OTH 1 Zwolle 

Sencio BV PRC 1 Nijmegen 

Blue4green BV PRC 1 Enschede 

Opnt BV PRC 1 Amsterdam 

Gemeente Helmond PUB 1 Helmond 

NWO REC 1 Utrecht 

 

Binnen de H2020-projecten zijn er acht projecten waar minstens drie Nederlandse partijen 

aan hebben deelgenomen, zie Tabel 3. 

Tabel 3 Projecten met meer dan 3 Nederlandse participanten. Bron: CORDIS, bewerking Dialogic  

 Naam pro-
ject 

Type project Totaal aantal 
Nederlandse 
deelnemers HES OTH PRC PUB REC 

5G-Blueprint 2  13 1  16 

SCOTT 2  3  1 6 

5G-MOBIX 1  2 1 1 5 

BRAINE 1  3   4 

PLANET 1  3   4 

SILIKA 1  1  2 4 

Inno4Grass 1 1   1 3 

5G-HEART   2  1 3 

 

Deze projecten kennen de volgende beschrijving: 

• 5G-Blueprint: The overall objective of 5G-Blueprint is to design and validate a tech-

nical architecture, business and governance model for uninterrupted cross-border 

teleoperated transport based on 5G connectivity.  

 

• SCOTT: SCOTT focusses on wireless sensor & actuator networks and communication 

in mobility, smart infrastructure and health, thus addressing essential European so-

cietal challenges and significantly contributing to burning issues such as Automated 

Vehicles or Industry 4.0. 

 

• 5G-MOBIX: 5G-MOBIX aims at executing CCAM trials along x-border and urban 

corridors using 5G core technological innovations to qualify the 5G infrastructure and 

evaluate its benefits in the CCAM context as well as defining deployment scenarios 

and identifying and responding to standardisation and spectrum gaps. 

 

• BRAINE: The BRAINE project’s overall aim is to boost the development of the Edge 

framework focusing on energy efficient hardware and AI empowered software, 
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capable of processing Big Data at the Edge, supporting security, data privacy, and 

sovereignty.  

 

• PLANET: Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T 

into A Global Trade Network; PLANET addresses the challenges of assessing the im-

pact of emerging global trade corridors on the TEN-T network and ensuring effective 

integration of the European to the Global Network 

 

• SILIKA: Silicon-based Ka-band massive MIMO antenna systems for new telecom-

munication services. SILIKA establishes a training network with leading R&D labs 

from European industries, universities and technology institutes in the domain of 

wireless infrastructure. 

 

• Inno4Grass: The Inno4Grass programme strives to bridge the gap between practice 

and science communities to ensure the implementation of innovative systems on 

productive grasslands. The long-term goal of the project is to increase profitability 

of European grassland farms and to preserve environmental values across Europe. 

 

• 5G-HEART: 5G-HEART (validation trials) will focus on these vital vertical use-cases 

of healthcare, transport and aquaculture. In the health area, 5G-HEART will validate 

pillcams for automatic detection in screening of colon cancer and vital-sign patches 

with advanced geo-localization as well as 5G AR/VR paramedic services. In the 

transport area, 5G-HEART will validate autonomous/assisted/remote driving and ve-

hicle data services. Regarding food, focus will be on 5G-based transformation of 

aquaculture sector. 

Naast deze selectie van acht projecten, zijn er in totaal 59 projecten binnen Horizon2020 

met een link naar 5G en waarbij minimaal één Nederlandse partij is aangesloten. 

Binnen Nederland zijn verschillende organisaties en vakgroepen hierbinnen actief op het ge-

bied van 5G. De volgende organisaties en/of afdelingen zijn terug te vinden in Sciencefinder, 

welke een ‘department name’ en een ‘plaats’ retourneert: 

Tabel 4 ‘Departments’ actief op het gebied van 5G. Bron: Sciencefinder, zoekterm ‘5G’ 

Department Plaats 

Electro Optical Communication Group Eindhoven 

Institute for Photonic Integration Eindhoven 

Center for Quantum Materials and Technology Eindhoven Eindhoven 

Terahertz Systems Eindhoven 

Terahertz Photonic Systems Eindhoven 

Center for Astronomical Instrumentation Eindhoven 

Department of Electrical Engineering Eindhoven 

Electromagnetics Group Eindhoven 

Center for Wireless Technology Eindhoven Eindhoven 

TNO Den Haag 

Microwave Sensing, Signals & Systems Delft 

Optical Access and Indoor Networks Eindhoven 

Cyberlens BV Eindhoven 
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Department Plaats 

LionIX International BV Enschede 

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven 

Low Latency Interconnect Networks Eindhoven 

Koninklijke Kpn NV Rotterdam 

Mixed-signal Microelectronics Group Eindhoven 

Department of Microelectronics - ME Delft 

NXP Semiconductors Netherlands BV Eindhoven 

DYNNIQ NEDERLAND BV Amersfoort 

RF Eindhoven 

PHIX BV Enschede 

 

We constateerden eerder al dat Nederland relatief klein is in de R&D-markt op het gebied 

van mobiele telecommunicatie. De kleine schaal van Nederland maakt het ook lastig om op 

grote schaal nieuw talent en nieuwe arbeidskracht klaar te stomen voor spelers actief op het 

gebied van 5G- en 6G-technologie. Ter illustratie: de belangrijke opleidingsrichting, Electrical 

Engineering, telde gezamenlijk 530 mastergediplomeerden in 2019. Uiteraard gaat maar een 

(klein) deel hiervan werken op het gebied van 5G en 6G, of aanpalende gebieden zoals 

fotonica. Aan de andere kant is er ook veel instroom mogelijk in dit domein uit andere stu-

dierichtingen, zoals IT-gerelateerde studies, natuurkunde, wiskunde, et cetera. 

Ondanks de beperkte schaal in Nederland, is de kwaliteit van de research output in Nederland 

wel hoog. In enkele niches, zoals RF en fotonica, hebben we in Nederland een goede uit-

gangspositie.  

Tabel 5 Aantal gediplomeerden op het gebied van Electrical Engineering. Bron: DUO, bewerking Dialogic 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Technische Universiteit Delft 161 216 197 208 211 

    B Electrical Engineering 66 76 69 82 88 

    M Electrical Engineering 95 140 128 126 123 

Technische Universiteit Eindhoven 173 203 170 239 224 

    B Electrical Engineering 73 101 87 136 143 

    M Electrical Engineering 100 102 83 103 81 

Universiteit Twente 55 63 78 87 108 

    B Electrical Engineering 31 38 46 56 53 

    M Electrical Engineering 24 25 32 31 55 

            

Totaal bachelor 170 215 202 274 284 

Totaal master 219 267 243 260 259 

Totaal 389 482 445 534 543 
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4.3 Vraagzijde van de markt 

4.3.1 Klassieke dienstverlening en 5G 

Bij de klassieke dienstverlening gaat het om consumenten en zakelijke eindgebruikers die 

een abonnement hebben om snel internet en bellen mogelijk te maken. Zoals eerder aange-

geven is dit de meest platte dienst, maar in absolute zin wel de grootste dienst. Hiermee 

heeft dit type dienstverlening een flinke impact op de 5G/6G-waardeketen, de economie en 

de samenleving als geheel. We zien het dataverkeer over mobiele netwerken jaar-op-jaar 

sterk groeien. Over de periode 2020-2016 groeide het met circa 50% per jaar van 185 mil-

joen MB, naar 951 miljoen MB. [29] In totaal nemen we in Nederland ruim 22 miljoen mobiele 

abonnementen af in de retailsector. [29] 

Nederland staat erom bekend dat wij uitstekend score op digitalisering in de samenleving. 

In de DESI-index (Digital Economy and Society Index) van de EU staat Nederland vierde van 

Europa. [85] Maar wat vooral opvalt is dat wij een goed ontwikkelde vraagzijde van de markt 

hebben. Als het gaat om het gebruik van internetdiensten staan we derde van Europa. [86] 

Zowel het gebruik van internet, activiteiten online als digitale transacties is op een hoog 

niveau in Nederland. Maar ook aan de kant van bedrijven zijn we een hoogontwikkeld gebied. 

De integratie van digitale technologie in organisaties is in Nederland van hoog niveau. [87] 

In eerdere studies hebben we geprobeerd om in te schatten wat de impact is van telecom-

municatie8 en ICT in brede zin9 op de economische groei in Nederland. In de basis is dat 

lastig in te schatten om dat het moeilijk is om een wereld te visualiseren zonder telecommu-

nicatie. Zonder telecommunicatie hadden we geen internet en daarmee kunnen we ook 

allerlei onlinediensten vergeten. Ook voor allerlei bedrijfsprocessen is het bijna onvoorstel-

baar dat er geen telecommunicatie is. Door complexe econometrische modellen is echter wel 

een schatting te maken van de impact van telecommunicatie en ICT op economische groei. 

Hieruit komt typisch naar voren dat 20% tot 40% van onze economische groei van de afge-

lopen decennia voortkomt uit telecommunicatie en ICT. Dit valt uiteen in twee componenten: 

Aan de ene kant zien we dat er een zeer productieve en groeiende ICT-sector is ontstaan. 

Daarnaast zien we allerlei klassieke sectoren ICT gaan toepassen en hiermee een hogere 

productiviteit gaan realiseren.  

4.3.2 Integrale dienstverlening 

In deze paragraaf gaan we in op integrale dienstverlening. Hierbij wordt 5G/6G niet afgeno-

men middels een smartphone en een abonnement, maar is de mobiele dienst een element 

in een bredere dienstverlening. Het beste voorbeeld zijn IoT-oplossingen, waarvan er op dit 

moment 7 miljoen aansluitingen gerealiseerd zijn. [29] Specifiek in het 5G-domein zien wij 

een aantal partijen die een intermediaire rol vervullen tussen het aanbod van 5G en diensten 

aan eindgebruikers. Zij leveren een integrale dienst (in de zorg, onderwijs, mobiliteit, et 

cetera) waar 5G een deel van uit maakt. Hier zullen we nader op ingaan, zonder de pretentie 

te hebben volledig te zijn. Een specifieke rol is weggelegd voor 5G-Field Labs en de regionale 

samenwerkingsverbanden. Hier wordt geëxperimenteerd met het gebruik van de nieuwe 

mogelijkheden die 5G biedt. Een aantal grotere voorbeelden betreft: 

• 5G Automotive Field Lab. Hierbij ligt de focus om de mogelijkheden van 5G voor 

de automotive sector te onderzoeken en tonen. Het is gelegen in Helmond. Betrok-

ken partijen zijn: KPN, Ericsson, TU Eindhoven, Tass International en OPNT. 

 

8 [dialogic.nl] 

9 [dialogic.nl] 

https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2016/12/2012.004-1236.pdf
https://www.dialogic.nl/file/2016/12/2014.062-1430.pdf
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• Industrial 5G Field Lab Shell Pernis is gericht op de procesindustrie. 5G-toepas-

singen worden ingezet om productieprocessen te optimaliseren, industrieel 

onderhoud te voorspellen en veiligheid te vergroten. Betrokken partijen zijn onder 

meer: KPN, Shell, Huawei, ExRobotics, Accenture en ABB. 

• 5G Field Lab Brainport Industry Campus Eindhoven ligt in het verlengde van 

het bovenstaande field lab alleen is deze gericht op de maakindustrie en (dus) de 

Brainport-regio. Hierbij gaat het nadrukkelijk ook om indoor netwerken. Betrokken 

partijen zitten vooral in het Hightech Software Cluster. 

• 5G Field Lab Johan Cruijff Arena is een initiatief van de Johan Cruijff ArenA, ge-

meente Amsterdam en KPN. In de ArenA is specifieke aandacht voor innovatie en 

onder de naam Amsterdam Innovation Arena worden veel (inter)nationale partijen 

hierbij betrokken.  

Verder zijn er verschillende regionale samenwerkingen die specifiek hun blik op 5G gericht 

hebben. Dat zijn Do IoT in Delft, 5Groningen en de 5GHub Eindhoven. Bij Do IoT zijn 

vooral de TU Delft, TNO en regionale overheden betrokken. Bij 5Groningen gaat het onder 

meer om KPN, VodafoneZiggo, TNO, Huawei, Agentschap Telecom, lokale overheden en ken-

nisinstellingen. De 5GHub Eindhoven draait om VodafoneZiggo, Ericsson en lokale 

(semi)publieke partijen. Ook op kleinere (gemeentelijke) schaal zien we initiatieven om het 

nut en de toepassingsgebieden van 5G beter inzichtelijk te maken voor burgers, bedrijven, 

onderwijs en overheid. 

Daarnaast zien we relatief vaak smart mobility-oplossingen verbonden worden aan 5G. Ne-

derlandse partijen als Dynniq, VTRON, Here Solutions en Webfleet Solutions komen in 

Nederland in dit kader naar voren. Daarnaast speelt het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat een flinke rol in dit domein. Ook in het zorgdomein kan 5G kansen bieden. 

Nederlandse partijen die dit nu al onderkennen zijn Philips, Horus-VR en dHealth. Aan de 

kant van IoT en 5G zien we Nederlandse partijen als MCS en Olisto. Tot slot zien we allerlei 

diensten in het kader van Smart Homes, enkele Nederlandse partijen zijn i4things en 

Alarmsecur. Daarnaast zijn er uiteraard dienstverleners op het gebied van connectiviteit dit 

systemen integreren, denk aan Nederlandse bedrijven als Alcadis en Detron.  

4.3.3 Toepassingen aan de vraagzijde 

Daar waar de aanbodzijde van de markt zich goed in (functionele) blokken laat uitleggen, 

vraagt dit voor de vraagzijde een veelvoud aan beschrijvingen van dergelijke ecosystemen. 

Elk type gebruiker (consumenten, zakelijk, publiek) of elke sector kent haar eigen combinatie 

van behoeftes en aanpalende technologieën.  

Toepassingen van 5G-diensten in verschillende Nederlandse toepassingsgebieden 

In Tabel 6 hieronder presenteren wij een overzicht van relevante concrete voorbeelden van 

5G-toepassingen, om zo de rijkheid van de toepassingsgebieden onder de aandacht te bren-

gen. Dit doen wij aan de hand van (voor EZK) herkenbare begrippen (1) topsectoren, (2) 

smart cities (als specifiek gebied binnen de publieke sector), en (3) de missiethema’s.  
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Tabel 6. Concrete voorbeelden van 5G toepassingen in toepassingsgebieden [88] [89] [90] [91] 

Vertical eMBB URLCC MMTC 

Topsectoren 

 
Agri & Food 

Smart Animal Farming Farming by drones Precision Farming 

 
Chemie 

Plant Asset Management 
Hazard Alarm Technol-

ogy 
Predictive Maintenance 

 
Creatieve industrie 

Cloud Gaming 
Cloud Based Entertain-

ment 
Virtual Shopping Malls 

 
Energie 

Precise Load Control 
Remote Equipment Mon-

itoring 
Smart Energy Grid 

 
Life sciences & health 

First Responders Remote Surgery Digital Hospital 

 
Logistiek 

Transport Management 
Systems 

Intelligent Transport 
Systems 

Truck Platooning 

 
High tech systems & 

materials 

Data Monitoring Predictive Maintenance Autonomous Plants 

 
Tuinbouw en uit-
gangsmaterialen 

Data-driven Cultivation Autonomous Drones Smart Irrigation 

 
Water 

Unmanned Ship Patrol UAV Inspection Water Quality Detection 

 
Digital delta 

Improved Connectivity 
Remote Monitoring and 

Debugging 
Shared Networks 

Slimme steden / Smart cities 

Slimme steden / 
Smart cities 

Cloud Office Urban Advanced Driver 
Assistance Systems 

Traffic Management 

Missiethema 

Landbouw, water, 
voedsel 

Intelligent Planting Resource Management Precision Farming 

Energietransitie en 
duurzaamheid 

Energy/Utility Monitoring 
Remote Equipment Mon-

itoring 
Smart Energy Grid 

Gezondheid en zorg Teleconsultation Remote Healthcare M2M Wearables 

Veiligheid Camera Surveillance Patrol Robot Asset Tracking 
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5G en nieuwe vormen van satellietcommunicatie 

Er is één type 5G-diensten buiten beschouwing gelaten dat hier wellicht aandacht vergt. 

Recent is er veel geïnvesteerd in 5G middels satelliet. Het meest aansprekende voorbeeld 

is wellicht Starlink. [92] Hierbij wordt gebruik gemaakt van Low Earth Orbit Satellites 

waardoor satellietcommunicatie met een veel lagere latency en hogere bandbreedte mo-

gelijk is. [93] Vooral voor het Nederlandse maritieme cluster kan dit interessante kansen 

bieden, maar ook in het buitengebied kan het voor consumenten op specifieke locaties 

een welkome oplossing bieden voor het gebrek aan een snelle vaste internetaansluiting. 

In het verlengde van het Starlink-initiatief van SpaceX zien we ook Nederlandse partijen 

nieuwe satellietdiensten ontwikkelen, zoals het eerdergenoemde HIBER met haar IoT-

dienstverlening. [94]  

 

Toepassingen van 6G-diensten in verschillende toepassingsgebieden 

Eerder in dit stuk gaven we aan dat vooral in de verticals het een geruime tijd duurt voordat 

nieuwe standaarden worden ingezet. Veel systemen in verticals maken op dit moment bij-

voorbeeld nog steeds gebruik van 2G en 3G. [31] Door deze time lag is het lastig om te 

bepalen welke 6G-toepassingen in welke verticals gebruikt gaan worden. In 2021 gebruiken 

ze nog steeds de standaarden uit de nineties en zero’s. Als we dit doortrekken, dan gebruiken 

we in 2060 nog steeds 6G en dat maakt het heel lastig om vooruit te kijken. Bovendien 

verwachten we de eerste grootschalige toepassingen van 6G in verticals niet eerder dan 

2035. Het is evident dat dit het maken van een inschatting van de kansen van 6G in verticals 

lastig maakt.  

Op welke (mogelijke) toepassingen moet nu worden ingezet? 

In Tabel 6 worden sterke sectoren en thema’s binnen de Nederlandse economie gekoppeld 

aan concrete toepassingen op basis van 5G – dit zijn dus concrete kansen voor dooront-

wikkeling en inzet. Merk hierbij overigens op dat deze lijst allesbehalve uitputtend is. De 

hier genoemde toepassingen zijn concreet in de zin dat er in ons onderzoek (uit literatuur 

of in de vele gesprekken) een concreet initiatief of behoefte naar voren kwam naar het 

genoemde. Per cel hebben we een prominente toepassing genoemd. In de toekomst kun-

nen uiteraard nieuwe toepassingen naar voren komen (denk hierbij ook aan de ‘pijlers’ 

van 6G waarvan de contouren eerder in dit rapport werden besproken – een pijler als 

‘sensing’ zal nieuwe toepassingen faciliteren).  

De vervolgvraag die zou kunnen worden gesteld, is op welke specifieke toepassingen van 

beleidswege zou kunnen of moeten worden ingezet. Wij hebben dit vraagstuk geanaly-

seerd en tevens voorgelegd in de gesprekken en validatiesessie. Op basis hiervan stellen 

we vast dat het beantwoorden van de vraag niet alleen lastig en gevoelig is, maar wellicht 

ook niet de juiste insteek biedt voor beleid: 

• Het meersporenbeleid van EZK zet in op de breedte van de topsectoren en missies. 

Hoewel de kansen te ordenen zijn naar deze topsectoren en missiethema’s is het 

wat ons betreft dus onlogisch om een gewicht toe te kennen hieraan (concreet 

door het aangeven van zwaartepunten tussen de rijen in Tabel 6). 

 

• De kansen gaan gefaseerd in de tijd spelen. Een eventuele focus zou dus ook over 

tijd verschuiven. De ‘pijlers’ van 5G (de kolommen in Tabel 6 en de daar niet 

getoonde toekomstige pijlers van 6G) zijn op dit moment nog niet volledig 
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beschikbaar. Omdat de uitrol van eMMB-diensten het verst gevorderd is verwach-

ten we dat de toepassingen op het eMMB-vlak als eerst ‘aan de beurt’ zullen zijn. 

Voor MMTC-gebaseerde toepassingen geldt dit ook al in enige mate, al is het maar 

omdat op kleinere schaal er al behoorlijk wat alternatieven zijn voor IoT- en M2M-

communicatie. Toepassingen die sterk leunen op URLLC-functionaliteit zullen nog 

moeten wachten tot deze functionaliteit volledig is gestandaardiseerd en is uitge-

rold in netwerken. Daarbij speelt onder andere dat de transitie van de 

kernnetwerken van de operators (en alle omliggende systemen) naar 5G nog volop 

bezig is. Het is logisch dat deze 5G-verschijningsvorm initieel alleen op specifieke 

locaties beschikbaar komt, zoals langs snelwegen, in een industriegebied, op een 

luchthaven, et cetera. Voor zowel aanbieders als eindgebruikers is het voor deze 

toepassingen nog (het meest) zoeken naar een sluitende businesscase. 

 

• Naast de drie genoemde assen van eMBB, MMTC en URLL draagt ook een toename 

in de algehele beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk bij aan de 

mate waarin 5G tot nieuwe (veiligheids)toepassingen kan leiden en/of een alter-

natief voor bestaande oplossingen kan bieden. Met andere woorden, er zou breder 

moeten worden geredeneerd dan alleen vanuit de specifieke toepassingen die 5G- 

en 6G-technologie mogelijk zullen maken. 

 

• De genoemde voorbeelden zijn (deels) aangedragen door onze gesprekspartners 

en daarna aangevuld met voorbeelden vanuit de literatuurstudie. Tabel 6 geeft 

hiermee een goede indruk van de rijkheid van toepassingsgebieden voor de 

nieuwe 5G-functionaliteiten. Het viel ons in beide gevallen (gesprekken en litera-

tuur) op dat de kansen vooral worden beschreven in termen van ‘dit is (ook) een 

interessant toepassingsgebied’ en dus niet een uitgesproken ‘all-in’ keuze inhou-

den voor de ene of juist de ene of de andere kans voor Nederland. Het is daarnaast 

niet voldoende duidelijk (noch voor ons, noch in de sector zelf) welke casussen 

het meest baat zouden hebben bij specifiek beleid en welke casussen zich ook 

zonder specifiek beleid zouden doorontwikkelen. 

 

• Met name tijdens de gesprekken en validatiesessie bemerkten wij dat het beoor-

delen of toekennen van gewichten aan de toepassingen (welke is het meest 

kansrijk) snel op bezwaren stuit. Zonder nadere uitwerking per toepassing is (in 

de ogen van de deelnemers) lastig te zeggen of een toepassing kansrijk is of niet. 

Daarnaast suggereert een weging wederzijdse uitsluiting (‘als we het ene doen, 

dan niet het andere’) terwijl de insteek in de sector meer lijkt te zijn om een 

veelheid van toepassingen te testen, waarna een aantal sterke casussen overblijft.  

 

• De maakbaarheid van de ontwikkelingen dient niet te worden overschat. Het is 

uiteindelijk aan de eindgebruiker(s) en dienstenleveranciers zelf om tot de con-

crete toepassingen te komen en de daarbij horende concrete technologiekeuzes 

te maken. Alleen zij kunnen bepalen of de 5G-toepassing in een specifieke context 

een geschikt (zowel technisch als financieel, institutioneel, et cetera) alternatief is 

voor de bestaande inrichting. Elke nieuwe toepassing vraagt immers om integratie 

in een bestaand geheel aan al gemaakte ontwerpkeuzes (in fabrieken, openbare 

ruimte, energienetten, et cetera).  

Beleid gericht op het Nederlandse ecosysteem voor doorontwikkeling van 5G- en 6G kan 

onzes inziens, en gelet op de uitkomsten van het onderzoek, wel de juiste randvoor-

waarden voor een (digitale) verandering scheppen, bijvoorbeeld door inzichtelijk te 

maken waar de kansen voor elke sector en missie kunnen liggen. In onze ogen sluit dit 
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goed aan bij de opzet van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) van 

EZK: schrijf niet voor wat de sectoren, onderzoeksinstellingen of ondernemers exact moe-

ten gaan doen, maar formuleer gezamenlijke doelen en biedt hier het juiste 

ondersteunende instrumentarium voor aan (in moderne termen: zet ze in hun kracht). 

Uiteraard is het denkbaar dat voor specifieke sectoren specifieke knelpunten en aan-

dachtspunten (kunnen) gelden – het in kaart brengen hiervan overstijgt de afbakening 

van dit onderzoek, maar zou in een aantal domeinen zeer nuttig kunnen zijn. 
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5 Beleidsverkenning 

In dit hoofdstuk verkennen we de mogelijkheden vanuit het perspectief van beleid ten aan-

zien van het verder ontwikkelen en versterken van het Nederlandse onderzoeks- en 

innovatie-ecosysteem rondom doorontwikkeling van 5G en 6G. We starten aan de hand van 

een SWOT-analyse.  

5.1 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

In een SWOT-analyse worden krachten en zwaktes afgezet tegen kansen en bedreigingen. 

Aangezien dit relatieve termen zijn, is het van groot belang om een goede scope te bepalen. 

Een relatieve kracht binnen Nederland kan immers op mondiale schaal alsnog een relatieve 

zwakte zijn. We focussen ons bij de sterktes en zwaktes in beginsel op het Nederlandse 

ecosysteem; bij de kansen en bedreigingen focussen we ons op Nederland in een mondiale 

context. De SWOT-analyse baseren we op de diverse gesprekken en bevindingen uit ons 

literatuuronderzoek. Daarnaast is de SWOT-analyse besproken in een validatiesessie. De 

uitkomsten van de SWOT-analyse wordt weergegeven in Figuur 14. Hieronder zal deze SWOT 

per onderdeel nader toegelicht worden. 

 

Figuur 14 SWOT-analyse van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor doorontwik-

keling van 5G en 6G 

Sterktes

• Goede positie als toeleverancier van 
halfgeleiderproducenten

• Enige positie als producent van halfgeleiders
• Goed ontwikkelde vraagzijde consumenten- en 

zakelijke markt
• Bestaande 5G-proeftuinen dragen bij aan 

ontwikkeling proposities en vraagarticulatie
• Uitstekende randvoorwaarden voor uitrol van o.a. 

mobiele netwerken. Niet te exporteren, helpt wel 
Nederlandse verticals, biedt voorsprong

• Een aantal onderzoeksgroepen in niches (o.a. 
TU/e op antennegebied, TNO, TUD, UT)

• Unieke positie op het gebied van multi-tenant 
datacenters en peering. 

Kansen

• 5G en later 6G bieden interessante proposities 
voor Nederlandse economie en specifieke verticals

• Mogelijkheid om Europees samen op te trekken
• Meer software gebaseerde netwerken en OpenRAN

en open source verlagen toetredingsdrempels
• 6G is nieuw “instapmoment”.

Zwaktes

• Geen vendors en device manufacturers met enige 
omvang, geen big tech

• Geen internationale MNO (meer). Twee 
buitenlandse MNO’s in Nederland actief

• Sommige Nederlandse pareltjes zijn al in handen 
van buitenlandse partijen 

• Nauwelijks vestigingen van buitenlandse partijen 
die bijdragen aan  aanbodkant 5G/6G O&I-
ecosysteem

• Weinig kennis meer van telecommunicatie, weinig 
uitstroom van talent in deze hoek.

Bedreigingen

• Overname mobiele operator door ongewenste 
partij, op dit moment vooral bij T-Mobile relevant

• Verdere overnames van resterende Nederlandse 
pareltjes door buitenlandse (China, USA) partijen

• Door afname Europese bedrijven in patentpool 
steeds minder invloed op technologie
(-ontwikkeling)

• Maatschappelijke weerstand tegen uitrol nieuwe 
netwerken (opstelpunten/straling, spectrum, 
privacy, et cetera)

• Unieke positie als digitale hub (AMS-IX, zeekabels, 
etc.) neemt op termijn wellicht af.
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5.1.1 Sterktes 

Uit het onderzoek komen kort samengevat de volgende sterktes van Nederland (geredeneerd 

vanuit het Nederlandse ecosysteem) naar voren: 

• Goede positie als toeleverancier van halfgeleiderproducenten. Nederlandse, en in 

Nederland gevestigde, bedrijven als ASML en ASMI zijn wereldwijd toonaangevend als 

het gaat om het leveren van producten voor de halfgeleiderindustrie. De exponentiële 

ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiders hebben een zeer brede economische en 

maatschappelijke impact, maar drijven nadrukkelijk ook de ontwikkelingen in het 5G/6G-

ecosysteem. De vraag naar chips -mede als gevolg van de uitrol van 5G- neemt sterk 

toe. [95] 

 

• Enige positie als producenten van halfgeleiders. Het Nederlandse NXP produceert 

halfgeleiders die hun weg in diverse delen van het 5G/6G-ecosysteem terugvinden. Daar 

staat tegenover dat er wereldwijd meerdere van dergelijke producten zijn, en dat het 

Nederlandse aandeel relatief klein is. Innovatie en ontwikkeling op vlak van deze halfge-

leiders is beperkt, al spelen interessante kruisverbanden op het gebied van 6G ‘sensing’ 

met radar- en antennetechnologie en fotonica. Het in Nederland gevestigde Ampleon is 

niche-marktleider: hun technologie zit in vrijwel alle basisstations. Het aandeel van Am-

pleon in de totale componentenwaarde van deze systemen is overigens wel relatief klein. 

Tevens is Ampleon volledig in handen van Chinese investeerders. Daarnaast is er nog 

een aantal kleinere spelers in Nederland.  

 

• Goed ontwikkelde consumenten en zakelijke vraagzijde van de markt. De Ne-

derlandse markt kent een volwassen vraagzijde met sterk gedigitaliseerde en 

digitaliserende afnemers. [96] [97] 

 

• Bestaande 5G-proeftuinen dragen bij aan ontwikkeling proposities en vraagar-

ticulatie. In Nederland is een aantal proeftuinen rondom 5G ingericht waarin diverse 

partijen use cases en proposities ontwikkelen op basis van 5G-technologie, en vaak ge-

koppeld aan sterke Nederlandse verticals.  

 

• Uitstekende mobiele netwerken. De Nederlandse mobiele netwerken behoren tot de 

beste van de wereld, met uitstekende dekking, snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit. 

[98] Hoewel deze eigenschap zich niet laat exporteren maakt deze wel dat Nederlandse 

verticals een voorsprong krijgen bij de toepassing van nieuwe op mobiele netwerken 

gebaseerde diensten. We plaatsen hierbij de kanttekening dat uitrol van 5G in Nederland 

in wereldwijde context relatief laat plaatsvindt.10  

 

• Een aantal onderzoeksgroepen in niches. Aan onder andere de TU/e, TUDelft, UT-

wente en bij TNO wordt toonaangevend onderzoek uitgevoerd in specifieke aan 5G/6G 

gerelateerde niches, zoals fotonica en (millimetergolf)antennetechnologie. Het totale 

R&D inspanningen van Nederland (“een aantal onderzoeksgroepen”) op het gebied van 

telecommunicatie zijn overigens een fractie op de mondiale R&D inspanningen (grofweg 

€50 miljard per jaar).  

 

10 Hier speelt een definitiekwestie. 5G is technisch gezien al uitgerold in Nederland, maar in een relatief 

beperkte hoeveelheid spectrum. Daarnaast is het 5G-netwerk van geen van de operators een ‘stand-

alone’ 5G-netwerk, en worden nog zeer beperkt 5G-specifieke functionaliteiten aangeboden (zoals 

slicing). Pas vanaf eind 2022 komt 5G met grote hoeveelheden spectrum ter beschikking wanneer de 

3,5 GHz-band via een veiling beschikbaar komt voor de operators.  
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• Unieke positie op het gebied van multi-tenant datacenters en peering. In Am-

sterdam heeft zich rond de AMS-ix, lange tijd het grootste internetknooppunt ter wereld, 

een groot ecosysteem ontwikkeld rondom datacenters en bijbehorende dienstverlening. 

In het kielzog van deze ontwikkelingen ontstaat een ecosysteem van toeleverende par-

tijen. Mogelijkerwijs ligt hier een interessante rol weggelegd voor Nederland in Europese 

initiatieven rondom het ontwikkelen van eigen cloudinfrastructuur, zoals GAIA-X. 

5.1.2 Zwaktes 

Uit het onderzoek komen kort samengevat de volgende zwaktes van Nederland (geredeneerd 

vanuit het Nederlandse ecosysteem) naar voren: 

• Geen vendors met enige omvang. In Nederland zijn geen (vestigingen van) vendors 

met substantiële omvang. In de afgelopen decennia zagen we zelfs de R&D-activiteiten 

Ericsson vertrekken en werden ook de onderzoeksactiviteiten van KPN afgeschaald. De 

vendors zijn de spil in het web tussen enerzijds de toepassing (bij operators) en ander-

zijds de technologie. Waar in andere landen O&I kan worden geconcentreerd rond deze 

vendors bestaat in Nederland een gat: we beschikken over zeer fundamentele technolo-

gie (chipmachines, antennetechnologie) en bepaalde unieke toepassingsmogelijkheden, 

maar niet over de integratielaag ertussen. Binnen Europa zijn er uiteraard wel twee we-

reldspelers (Ericsson en Nokia).  

  

• Geen big tech. Alle grote techplatforms, specifiek cloudaanbieders, komen uit Amerika: 

Google, Microsoft en Amazon. Weliswaar hebben zij voet aan de grond in Nederland 

(primair in de vorm van datacenters), maar onderzoek en ontwikkeling door deze par-

tijen vindt nauwelijks plaats in Nederland. 

 

• Geen device manufacturers met enige omvang. De grootste spelers in deze markt 

(denk aan Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi) zijn gevestigd in de Verenigde Staten, Zuid-

Korea en China. Productie vindt in de meeste gevallen in (Zuid)oost-Azië plaats. 

 

• Geen internationale MNO (meer). In Nederland zijn twee mobiele netwerkoperators 

met een buitenlandse moedermaatschappij actief (respectievelijk Liberty Global bij 

VodafoneZiggo en Deutsche Telekom bij T-Mobile). Waar  PN in de jaren ’90 van de 

vorige eeuw nog diverse activiteiten in het buitenland ontplooide is daar heden ten dage 

geen sprake meer van. De landen die wel grote internationale spelers hebben, kunnen 

dit gebruiken om invloed uit te oefenen op de toeleverende industrie. Andersom gerede-

neerd: De beslissing om in Nederland 5G uit te rollen werd niet alleen genomen in 

Rotterdam, maar ook in Londen en Bonn. Voor onderzoek en innovatie is relevant dat 

internationale investeringsbeslissingen leidend gaan zijn – de moederbedrijven van de 

operators beslissen over de mate van investering in Nederlandse netwerken (en bijvoor-

beeld frequentievergunningen) en wegen deze af tegen investeringen in andere landen. 

 

• Sommige Nederlandse pareltjes zijn al in handen van buitenlandse partijen. Zo-

als eerder opgemerkt is onder andere Ampleon niet in Nederlandse handen. Op zichzelf 

kan worden gesteld dat zolang deze bedrijven activiteiten uitvoeren in Nederland, dit 

bijdraagt aan de Nederlandse economie. Naast het feit dat de winsten wegvloeien naar 

het buitenland is het echter ook op vlak van IPR en human capital lastiger om op de 

langere termijn de vruchten hiervan te plukken. 

 

• Nauwelijks vestigingen van buitenlandse partijen die bijdragen aan de aanbod-

kant 5G/6G O&I-ecosysteem. Als we kijken naar de partijen die direct bijdragen aan 
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de ontwikkeling van 5G/6G-technologie, dan zien we dat zij zich concentreren rond de 

drie vendoren. Een aantal Aziatische partijen, waaronder Samsung en Huawei, krijgen 

in standaardisatieprocessen een steeds prominentere rol. Anderzijds zien we grote 

techpartijen die (vanuit ‘de cloud’) delen van het telecomecosysteem naar zich toetrek-

ken. 

 

• Weinig kennis meer van telecommunicatie, weinig uitstroom van talent (uit re-

levante opleidingen) in deze hoek. Kennis van telecomtechnologie is nog aanwezig 

bij een klein aantal partijen: de netwerkoperators, de genoemde onderzoeksinstellingen, 

specifieke overheden (EZK, Agentschap Telecom) en een beperkt aantal bedrijven. Ken-

nis over ICT in bredere zin is in Nederland wel breed aanwezig.  

5.1.3 Kansen 

Uit het onderzoek komen kort samengevat de volgende kansen voor Nederland (geredeneerd 

vanuit het Nederlandse ecosysteem) naar voren: 

• 5G en later 6G bieden interessante proposities voor Nederlandse economie en 

specifieke verticals. In het vorige hoofdstuk gaven we hiervan een eerste inschatting. 

In het onderzoek komt naar voren dat een aantal sterktes van Nederland (buiten het 

5G/6G-ecosysteem) zich leent voor 5G/6G-use cases, en daarmee ook het startpunt zijn 

voor versterking van het 5G/6G-ecosysteem (zie o.a. Tabel 6). 

 

• 6G is een nieuw ‘ins apmomen ’. Op dit moment worden de contouren van 6G ge-

schetst, waarna verdere standaardisatie start. Diverse partijen zien dit moment als een 

kans om ‘in te stappen’ en weer ‘aan tafel te komen’ in deze standaardisatieprocessen. 

Het inbrengen van Nederlandse technologie, kennis en use cases kan op de langere ter-

mijn de positie van Nederland versterken.  

 

• Mogelijkheid om Europees samen op te trekken. Ten aanzien van een aantal as-

pecten, met name digitale soevereiniteit, bestaat onder de geraadpleegde personen en 

organisaties consensus dat dit een Europese aangelegenheid is: Nederland is simpelweg 

“te klein”. Nederland heeft echter een meer dan goede positie om in deze ontwikkelingen 

mee te doen, bijvoorbeeld door deelname aan Europese projecten op het gebied van 

5G/6G-doorontwikkeling en bredere ontwikkelingen, zoals quantum computing/quantum 

internet en cloudinfrastructuur. 

 

• Meer op software gebaseerde netwerken en OpenRAN verlaagt toetredings-

drempels. Mobiele netwerktechnologie wordt in toenemende mate een ‘commodity’. Dat 

betekent dat deze toegankelijker wordt voor nieuwe partijen die met nieuwe proposities 

kunnen komen. Een aandachtspunt is dat deze ontwikkelingen ook gepaard lijken te 

gaan met een versteviging van de positie van de (nu al) grote techpartijen met cloud-

platforms. Anderzijds wordt steeds meer mobiele netwerktechnologie open source, 

waardoor deze toegankelijker wordt voor kleinere bedrijven en toetreders in de markt.  

5.1.4 Bedreigingen 

Uit het onderzoek komen kort samengevat de volgende bedreigingen voor Nederland (gere-

deneerd vanuit het Nederlandse ecosysteem) naar voren: 

• Overname Nederlandse MNO’s door ongewenste partijen en verdere overnames 

van resterende Nederlandse pareltjes door buitenlandse (China, USA) partijen. 

Het is denkbaar dat Nederlandse operators en ‘pareltjes’ op enig moment worden 
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(door)verkocht aan (buitenlandse) partijen, en dat dit ongewenste effecten met zich 

meebrengt ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling in het 5G/6G-ecosysteem in Ne-

derland, zoals een beperktere mate van investering in deze netwerken (in het geval 

investeringen in het buitenland voor de moedermaatschappij interessanter blijken). T-

Mobile is nu in handen van een gerenommeerd Telecombedrijf uit een land waar we een 

zeer nauwe band mee hebben: Deutsche Telekom. Echter, T-Mobile staat nu in de eta-

lage en lijkt er vooral interesse te zijn van private equity partijen. [77] Mogelijk zal een 

nieuwe eigenaar aan minder innovatieve strategie inzetten. En als een nieuwe eigenaar 

banden heeft met landen waar we minder goede banden mee hebben, dan ontstaan er 

nieuwe kansen. Overigens kent Nederland wel wetgeving die ongewenste zeggenschap 

over Nederlandse telecomnetwerken beperkt. [99]  

 

• Door afname Europese bedrijven in patentpool steeds minder invloed over tech-

nologie(ontwikkeling). De positie van de Europese koplopers (in standaardisering) 

neemt af, ten gunste van Aziatische partijen. Hierdoor wordt de positie van Europa en 

daarmee die van Nederland in het mondiale ecosysteem slechter. 

 

• Maatschappelijke weerstand tegen uitrol nieuwe netwerken (opstelpun-

ten/straling, spectrum, privacy, et cetera). Maatschappelijke weerstand kan ertoe 

leiden dat use cases niet van de grond komen, omdat netwerken niet kunnen worden 

uitgerold op de manier zoals dat nodig is. Het is lastig in te schatten in welke mate die 

in Nederlands sterker speelt dan in andere landen. We zien dit echter ook veel Westerse 

landen terugkomen, maar zelfs in Rusland [100] is er dergelijk weerstand. 

 

• Unieke positie als digitale hub (AMS-IX, zeekabels, etc.) neemt op termijn wel-

licht af. Het is niet zo dat de omvang van de Nederlandse ‘hub’ afneemt, maar wel zo 

dat communicatienetwerken zich verdichten en er in absolute zin meer datacenters en 

zeekabels bijkomen op andere locaties. Dat maakt de relatieve positie van Nederland op 

dit vlak minder uniek dan ze tot nu toe was. Tegelijkertijd kan Nederland juist door de 

verdichting mogelijk ook profiteren van intercontinentale connectiviteit via zeekabels die 

in andere landen aanlanden. 

5.2 Aangrijpingspunten voor beleid 

Op basis van de SWOT-analyse kan worden bepaald waar de belangrijkste aangrijpingspun-

ten voor beleid liggen. Deze aangrijpingspunten liggen in de confrontatie tussen sterktes en 

zwaktes enerzijds, en kansen en bedreigingen anderzijds. Daarnaast moet overheidsinter-

ventie ook toegevoegde waarde kunnen bieden. In onderstaande figuur maken we deze 

confrontatie, op basis van de relevantie voor het onderzoeks- en ecosysteem voor dooront-

wikkeling van 5G en 6G. Een 5 betekent ‘zeer relevante kruising’, een 3 ‘relevante kruising’ 

en 1 ‘enigszins relevante kruising’. Deze confrontatiematrix kan helpen om te bepalen waar 

men actie op wil ondernemen. 
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Figuur 15 Confrontatiematrix sterktes en zwaktes met kansen en bedreigingen voor het Nederlandse 

onderzoeks -en innovatie-ecosysteem voor doorontwikkeling van 5G en 6G 

Op basis van het bovenstaande kunnen we een aantal voor beleid relevante vragen stellen: 

• Hoe maken we gebruik van onze (1) goed ontwikkelde consumenten en zakelijke 

vraagzijde van de markt en (2) uitstekende mobiele netwerken om te profiteren van 

de interessante proposities 5/6G voor Nederland? 

• Hoe maken we gebruik van onze sterke halfgeleidersector om optimaal Europees 

samen op te trekken ondanks dat wij een relatief zwakke positie hebben als het gaat 

om telecommunicatie? 

• Hoe kunnen we voorkomen dat MNO’s worden overgenomen door ongewenste par-

tijen, ondanks dat wij weinig kennis meer van telecommunicatie hebben? 

• Hoe gebruiken we onze uitstekende netwerken en goed ontwikkelde vraagzijde om 

maatschappelijke weerstand tegen uitrol te beperken?) 

Om het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor doorontwikkeling van 5G en 

6G beleidsmatig te versterken, ondersteunen en/of te kaderen zien we verschillende 

aangrijpingspunten. Deze aangrijpingspunten zijn in onderstaande figuur samengevat aan 

de hand van eerder gepresenteerde 5G-waardeketen. Het gaat hierbij dus om mogelijkheden 

om beleid te voeren op een breed palet aan onderdelen, van antennebeleid tot het stimuleren 

van marktwerking, en van spectrumbeleid tot aan vraagstimulering. 
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Figuur 16 Aangrijpingspunten voor beleid voor versterking van het Nederlandse onderzoeks- en innova-

tie-ecosysteem voor doorontwikkeling van 5G en 6G 

Een ander perspectief om te kijken naar aangrijpingspunten voor beleid is door gebruik te 

maken van het conceptueel kader O&I-ecosystemen, dat in de kabinetsstrategie ‘Versterken 

van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’ is gepubliceerd, zie Figuur 17. [101] Naast de 

aangrijpingspunten die hierboven zijn benoemd, kan dit kader gebruikt worden om nog en-

kele aanvullende aangrijpingspunten te benoemen, waaronder: 

• Stimuleren ondernemerschap: hoe kunnen we meer bedrijvigheid aanjagen op het 

gebied van (diensten op basis van) 5G? 

• Weerstanden overwinnen: bijvoorbeeld de actuele maatschappelijke weerstanden 

tegen de implementatie van 5G. 

• Arbeid en talent: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het talent dat we opleiden in 

Nederland zo snel en zoveel mogelijk waarde kan toevoegen aan het ecosysteem? 

• Financiering: kunnen we de mogelijkheden tot financiering versterken, bijvoorbeeld 

bij het experimenteren en implementeren van 5G in specifieke toepassingsgebieden? 

• Locaties en gebouwen: kunnen we de doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet 

van field labs verder uitbouwen? 
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Figuur 17 Conceptueel kader O&I-ecosystemen [101] 
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5.3 Beleidsopties 

De doorontwikkeling van 5G en de toekomstige ontwikkeling van 6G kunnen diverse kansen 

bieden voor Nederland. Met beleid ten aanzien van het Nederlandse onderzoeks- en innova-

tie-ecosysteem kan hier op verschillende manieren op worden voorgesorteerd. In het 

voorgaande hebben we steeds een onderscheid gemaakt tussen (door)ontwikkeling van 5G 

en 6G als technologie op zichzelf (via standaardisatie en het toeleveren van technologie) en 

het doorontwikkelen van op 5G en 6G gebaseerde toepassingen.  

Zoals uit het voorgaande duidelijk wordt speelt bij het eerste dat Nederland op zichzelf een 

zeer beperkte positie heeft. Er is nichekennis rondom specifieke technologie (zoals anten-

nes), maar beperkt samenspel met bijvoorbeeld een vendor. Vanuit de huidige sterktes van 

Nederland bestaan beperkte mogelijkheden om deze positie in de keten van ontwikkeling 

van 5G zélf te versterken. De grootste kansen liggen hier op het Europese vlak – samenwer-

king met Europese wereldspelers (Ericsson, Nokia) en deelname (of initiatief nemen tot) aan 

Europese projecten, zoals Smart Networks and Services partnership (de opvolger van 5G-

PPP) en diverse andere 5G-gerelateerde projecten. De stap naar 6G vormt hierbij een nieuw 

‘instapmoment’ waarbij de kaarten opnieuw geschud gaan worden. 

Kijken we naar de toepassingszijde, dan tekent zich een positief beeld af. Nederland heeft 

een goed ontwikkelde consumenten- en zakelijke markt, en een aantal sterke verticals (zoals 

Tabel 6) waarbinnen interessante en waardevolle use cases bestaan (en ook worden ontwik-

keld) op basis van 5G en 6G. Het lijkt voor de hand te liggen om hier nader op in te zetten. 

Zo zou Nederland de perfecte omgevingsvoorwaarden kunnen creëren aan de use case-kant, 

en/of kunnen inzetten op snellere adoptie van nieuwe 5G-/6G-technologieën eens deze ge-

standaardiseerd en beschikbaar komen.  

Voordat we naar overheidsingrijpen moeten kijken, is het uiteraard relevant om analyseren 

in welke mate dit opportuun is. Is er sprake van markt- of systeemfalen? In deze verkenning 

is geen uitgebreide analyse van markt- en systeemfalen uitgevoerd. Wel zien we een aantal 

aangrijpingspunten voor overheidsinterventies. 

We zien via verschillende lijnen aangrijpingspunten voor overheidsinterventies. Als we kijken 

naar publieke goederen dan speelt hier direct te discussie over antenne- en frequentiebe-

leid in de publieke ruimte. We kunnen dit ook zien vanuit een perspectief van veiligheid en 

digitale soevereiniteit. In de markt kunnen zich ook coördinatiegebreken voordoen. Door 

het faciliteren en (helpen) opzetten van experimenteerruimtes kunnen partijen binnen eco-

systeem verbonden worden. Een derde perspectief is dat van postieve spillovers die 

gestimuleerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door experimenteren met nieuwe toepas-

singen te ondersteunen. Tot slot is er uiteraard sprake van informatiegebreken en 

informatie-asymmetrie. Zo zijn bedrijven en consumenten niet altijd op de hoogte van de 

mogelijkheden van 5G en 6G. Ook kan er een bepaalde afstand zijn tussen vraag en aanbod 

die niet overbrugd wordt.  

Op basis van deze verkennende analyse lijkt het, gegeven dat de wens bestaat om meer 

met 5G en 6G te doen, opportuun om de volgende beleidsopties (in ieder geval) nader te 

verkennen: 

• Het stimuleren van de vraagzijde, oftewel het gebruik van (c.q. ontwikke-

ling van use cases op basis van) 5G-/6G-diensten in verticals. Er zijn 

verschillende instrumenten denkbaar om dit te faciliteren. Het (verder) uitbouwen 

van een doeltreffende en doelmatige inzet van field labs is één optie. Andere opties 

zijn het inrichten van een SBIR op dit thema, of het uitzetten van gerichte calls 

gerelateerd aan missies (bijv. via NWO of de PPS-toeslagregeling via de T I’s). Een 
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voorname rol kan zijn weggelegd voor de rol van de overheid als launching customer. 

De consumentenversie van 5G (primair eMBB) zal door operators snel worden uitge-

rold, maar dit biedt vooral meer Mbit/s (en capaciteitsvoordelen voor de operator). 

De meeste innovatie is echter te verwachten van de zakelijke versies van 5G die echt 

nieuwe functionaliteiten bieden: MMTC en URLCC. Juist deze varianten kennen echter 

een complexere business case voor uitrol door operators. Hier kan de overheid als 

launching customer een centrale rol spelen. De publieke sector is immers sinds jaar-

en-dag grootgebruiker van machine-to-machine communicatie. Denk aan bruggen, 

sluizen, stuwen, stoplichten, slimme meters, spoorwegen, et cetera. Maar ook als 

het gaat om openbare orde en veiligheid zijn er interessante mogelijkheden. [102] 

 

• Het doorlopend voeren van adequaat telecombeleid. Dit klinkt triviaal, maar is 

het allerminst. Europa is wereldwijd gezien ‘laat’ met het uitrollen van 5G. [103] 

[104] In Nederland specifiek worden grote hoeveelheden 5G-spectrum (de 3,5 GHz-

band) relatief laat geveild ten opzichte van buurlanden. [105] Het gaat ook om beleid 

op (onder andere) het gebied van opstelpunten (o.a. rondom medegebruik en op-

stelpunten voor small cell antenne-installaties). Daarnaast kan aandacht worden 

geschonken aan maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën. In het Ac-

tieplan Digitale Connectiviteit [106] wordt aandacht besteed aan deze en andere 

relevante beleidsthema’s. Door in de beleidsvorming verder vooruit te kijken kan 

adoptie van (straks) 6G sneller op gang komen. Wanneer beleidstechnische rand-

voorwaarden vroeger gerealiseerd zijn, kan het voor buitenlandse partijen (waarvan 

er, zoals eerder genoemd, steeds meer in Nederland actief zijn als bijvoorbeeld ope-

rator) reden zijn om eerder te kiezen voor investeringen in Nederland dan in andere 

landen.  

 

• Het verder versterken van de onderzoeksbasis. Nederland beschikt zoals eerder 

aangegeven over een aantal vooroplopende onderzoeksgroepen, specifiek op het ge-

bied van onder meer millimetergolfantennes, fotonica en halfgeleiders. Het verder 

versterken van deze onderzoeksbasis kan op de langere termijn leiden tot een ster-

kere positie. Voor fotonica en halfgeleiders moet er uiteraard wel aandacht zijn voor 

het maken van een link naar 6G. Bijzondere aandacht verdient het aspect human 

capital – het voornaamste knelpunt is het aantrekken en behouden van gekwalifi-

ceerde onderzoekers.  

 

• Het beschermen van de Nederlandse en Europese positie. De positie van Eu-

ropa in het mondiale mobiele telecommunicatie ecosysteem is de afgelopen jaren 

sterk verzwakt, primair door de opkomst van Aziatische partijen. Wat begon als een 

Europees en in minder mate Amerikaanse project is een echt mondiale beweging 

geworden. Het verstevigen van de positie van Europa zou dan ook op Europees ni-

veau moeten worden aangepakt. Het beperken van de afhankelijkheid van specifieke 

(niet-Westerse) partijen en digitale soevereiniteit zijn hierbij aandachtspunten. 

[107] Beleid op dit vlak kan als bijeffect stimulerend werken op innovatie en ontwik-

keling binnen Europa. Vormen van beleid waaraan gedacht kan worden zijn het 

beperken van overnames en het voorkomen van monopolies en ‘vendor lock-ins’ 

(voeren van diversiteitsbeleid). Aan de andere kant zouden we ook moeten werken 

aan het versterken van onze kennispositie, bijvoorbeeld door het ondersteunen van 

O&I in dit domein.  
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Tabel 7 Overzicht interviewrespondenten 

Organisatie Persoon 

5Groningen Peter Rake 

Ampleon Reinier Beltman 

Enterprise Summit Mark Beermann en Dick van Schooneveld 

Ericsson Patrick Blankers en Jeroen Buijs 

Eurofiber  Marc Hulzebos en Hans van Leeuwen 

KPN Marloes van Caspel, Jacob Groote, Niels Hoffman en Eric 

Smeitink 

Nokia Jeroen Thijsen 

NXP Rob Hoeben, Domine Leenaerts, Patrick Pype en Mark 

Tomesen 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Marcel Staring 

Provincie Zuid-Holland Grisjo Koers 

Signify  Ronald Gelten en Thomas Leenders 

TNO Pieter Nooren, Toon Norp, Henk-Jan Vink en Paul Wijn-

gaard  

TU/e Bart Smolders 

 

Tabel 8 Overzicht aanwezigen validatiesessie  

Organisatie Persoon 

Enterprise Summit Mark Beermann en Dick van Schooneveld 

Nokia Jeroen Thijsen 

TNO Paul Wijngaard en Toon Norp  
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