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5G - Oplossing voor uitrol 5G ligt gewoon
op tafel

Een internationale innovatietrein vol supersnel internet dreigt vandaag ons
land voorbij te rijden. De verschillende verschillende overheden van het land
geraakten het gisteren niet eens over de veiling van onder meer de 5G-
radiofrequenties. De uitrol van 5G hoeft nochtans niet op de lange baan
geschoven te worden, zeker omdat een alternatief scenario gewoon op tafel
ligt. De telecomsector gaat in elk geval door met alle voorbereidingen om
snel klaar te zijn voor de komst van 5G. Agoria stelt voor om de 5G-spectrum
band los te koppen van de multiband veiling en om de operatoren al te laten
werken met testlicenties.

De verschillende overheden van dit land werden het vandaag niet eens over
de voorwaarden van de multiband veiling van de radiofrequenties, onder
meer nodig voor 5G. Het Overlegcomité, het orgaan waarin de federale
overheid en de deelstaten beleid op elkaar afstemmen, boog zich woensdag
over de veiling van de benodigde radiofrequenties voor 5G. Dat is de
volgende generatie mobiel internet, die op de piek 10 tot 100 keer sneller is
dan zijn voorganger 4G.

Dit dossier heeft zoveel complexiteit en problemen opgestapeld dat een
oplossing niet meer binnen bereik lag. Nu wordt alles op één hoop gegooid:
de veiling van bestaande banden voor 3G en 4G en de nieuwe banden voor
5G, de veiling van de banden voor media en voor internetdata, en de
reservering van spectrum voor een eventuele vierde speler. Het dossier is een
onoplosbaar kluwen geworden. We hebben al een hele tijd het voorstel op
tafel gelegd om één specifieke band, de nieuwe 5G band 3.6 gigahertz, apart
te veilen. Door het isoleren van de 3.6 gigahertz zou het probleem oplosbaar
moeten zijn. Desnoods kunnen voor deze band test licenties uitgeschreven
worden volgens artikel 22 van de wet Elektronische Communicatie.



De 5G 3.6 gigahertz band is een zeer brede band van 3.4 tot 3.8 gigahertz,
dus 400 megahertz breedte in totaal. Daarom is er in deze specifieke band
ook geen afzonderlijke reservering voor een vierde speler voorzien. Voor de
bestaande 3G/4G banden kan de licentie eenvoudigweg voor één tot twee
jaar worden verlengd. Niets controversieels aan deze gedeeltelijke uitweg.

Door de 5G 3.6 gigahertz band eruit te nemen, wordt de uitrol van 5G niet
vertraagd en kan het dossier nog grotendeels gedeblokkeerd worden voor de
verkiezingen. Omdat er geen discussie is over een vierde speler in deze band,
blijft het dossier ook een strikt technisch telecom dossier, en krijgt het geen
zeer gevoelige socio-economische kant. 

Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met
meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land.
Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De
dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie
van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers
die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.
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