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6 AI en 5G 

6.1 De opportuniteiten van 5G 
Wat is 5G? 
5G is een set van servicestandaarden en technologiedocumenten die worden gerealiseerd door 
een vorm van radiocodering – 5G NR. 5G is de vijfde generatiestandaard voor mobiele netwerken 
en de opvolger van 4G. Het is een nieuwe techniek waarmee in kortere tijd meer data kunnen 
worden verstuurd omdat het gebruik maakt van hogere frequenties. Daardoor is er meer 
bandbreedte beschikbaar, is er een lagere latentie en kan er sneller gedownload worden. 5G 
moet ervoor zorgen dat de groei van de datacommunicatie kan bijgehouden en bijgebeend 
worden. 

Omdat het meer op software dan op hardware gebouwd is, kan een 5G-netwerk ook virtueel in 
stukjes verdeeld worden, een principe dat network slicing heet. Men zou bijvoorbeeld één slice 
of stukje kunnen optimaliseren voor lage latency, wat ideaal is voor zelfrijdende wagens. Een 
andere slice kan toegewezen worden aan smartphones, waar hoge datasnelheden worden 
geboden. Beide slices of onderdelen bestaan virtueel naast elkaar op hetzelfde fysieke netwerk. 

Figuur 4: Network slicing 5G 
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Er worden niet alleen meer data gebruikt, ook worden meer en meer apparaten met een mobiele 
verbinding verbonden met het internet. Bij de ontwikkeling van 5G-netwerken wordt rekening 
gehouden met de groeiende connectiviteitseisen van het Internet of Things (IoT): er kunnen een 
miljoen apparaten per vierkante kilometer op worden aangesloten en ze zijn energiezuiniger, 
zodat de accucapaciteit langer meegaat.65 In Finland bijvoorbeeld werden in de zomer van 2019 
futuristische lantaarnpalen langs een 1 km lange route ingeplant vanaf het Nokia-hoofdkantoor 
tot treinstation in Kera. Elk van deze lantaarnpalen werd uitgerust met een serie sensoren en 
antennes, die samen een 5G-netwerk vormen die het mogelijk maakt dat de bus autonoom kan 
rijden. De palen maken deel uit van LuxTurrim5G, een project gelanceerd en uitgerold door Nokia 
Bell Labs. Ingeval van succes zal het systeem een belangrijk onderdeel vormen van een nieuwe 
slimme stad van 15.000 inwoners (Espoo) die Nokia hoopt te bouwen in de komende 10 jaar. 
Een ruimer gebruik van dergelijke palen zou ook toegepast kunnen worden in meer geïsoleerde, 
landelijke gebieden in Finland, om met behulp van de ingebouwde camera’s het milieu te 
onderzoeken en chauffeurs een tijdige waarschuwing te geven voor mogelijke botsingen met 
elanden of andere dieren. Finland heeft reeds een werkende slimme weg, het Aurora public test 
ecosystem, in het noordpoolgebied om chauffeurs bij te staan in extreme weeromstandigheden. 
Finland wil verder inzetten op de ontwikkeling van 5G slimme wegen waarlangs zeer snel een 
enorme hoeveelheid data kunnen verzonden worden via miljoenen datapunten die met elkaar 
communiceren. Ook China, het VK en Zwitserland zetten hoog in op de uitrol van 5G-netwerken 
en -diensten. 

Opportuniteiten van 5G 
De mogelijkheid om geavanceerde cellulaire technologieën in te zetten om digitale transformatie 
over de hele linie te stimuleren - industrie en robotica, automobiel, ruimtevaart en defensie, 
slimme steden en meer - is ongekend.  

Het 5G-actieplan66 van de Europese Commissie heeft tot doel 5G-diensten tegen het einde van 
2020 in alle lidstaten te lanceren en tegen 2025 een ononderbroken 5G-dekking in stedelijke 
gebieden en langs de belangrijkste transportpaden te verzekeren. Het actieplan bevat een 
duidelijke routekaart voor openbare en particuliere investeringen in 5G- infrastructuur in de EU. 
Netwerken met zeer hoge capaciteit, zoals 5G, kunnen voor Europa een belangrijke troef zijn om 
te kunnen concurreren op de mondiale markten. In 2025 zouden de inkomsten uit 5G wereldwijd 
oplopen tot het equivalent van €225 miljard67. Uit een andere bron blijkt dat de voordelen van de 
invoering van 5G in vier belangrijke industriële sectoren zou kunnen oplopen tot €114 miljard per 
jaar.68 Andere schattingen gaan ervan uit dat de vijfde generatie mobiele netwerken een grotere 
impact op de wereldeconomie zullen hebben dan welke eerdere (technologische) 
ontwikkelingsprocessen ook, en meer dan $13 biljoen zullen bijdragen aan het wereldwijde bnp 
en 22,3 miljoen jobs zullen scheppen tegen 2035. Op basis van de geschatte economische 
activiteiten wordt verwacht dat in de zeven toonaangevende 5G-landen die samen instaan voor 

 
65  https://arstechnica.com/information-technology/2017/02/5g-imt-2020-specs/  
66  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, 5G voor Europa: een actieplan, COM(2016) 588 
final, 14 september 2016. 

67  https://www.abiresearch.com/press/abi-research-projects-5g-worldwide-service-revenue/  
68  Bestudering van de automobielsector, de gezondheidssector, de transportsector en de energiesector: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-identification-and-quantification-key-socioeconomic-
data-strategic-planning-5g  

https://arstechnica.com/information-technology/2017/02/5g-imt-2020-specs/
https://www.abiresearch.com/press/abi-research-projects-5g-worldwide-service-revenue/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-identification-and-quantification-key-socioeconomic-data-strategic-planning-5g
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-identification-and-quantification-key-socioeconomic-data-strategic-planning-5g
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79% van alle 5G-investeringen, de 5G gerelateerde omzet en de werkgelegenheid tegen 2035 
sterk zal toenemen. Volgens prognoses zal China het meeste economische profijt hebben (zie 
tabel 1) en zal de industrie de sector zijn die het meest wel zal varen bij de uitrol van 5G, 
aangezien de productie kan opgevoerd worden en nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden 
aangeboord door Industrie 4.0. Ook het aantal 5G mobiele abonnees zal tegen 2024 sterk 
toenemen (zie tabel 2).69 

Tabel 1: 5G-omzet en -werkgelegenheid in de zeven toonaangevende 5G-landen tegen 2035 

 Werkgelegenheid (in 
miljoenen) 

Bruto-omzet 
($miljarden) 

Aandeel in R&D 
waardeketen en capex 

(in %) 

VS 2,8 786 2,8 

Frankrijk 1,5 124 3,9 

Duitsland 0,7 171 3,9 

VK 0,5 114 3,8 

China 10,9 1.130 25,5 

Zuid-Korea 0,7 128 2,9 

Japan 2,3 406 12,4 

Tabel 2: Aantal 5G mobiele abonnees (in miljoenen) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Americas    132 274 386 

Azië&Oceanië 1 6 49 446 831 1.159 

Midden-
Oosten & 
Afrika 

 2 5 11 22 38 

Europa 2 10 35 99 215 318 

Totaal 13 63 251 688 1.342 1.901 

5G zou ook een oplossing kunnen bieden voor plattelandsgemeenten die al jaren worstelen met 
onbetrouwbare connectiviteit en ertoe bijdragen dat plattelandsgebieden kunnen aanhaken bij de 
technologische ontwikkelingen in meer stedelijke gebieden, hetgeen de economische groei en 
sociale mobiliteit ten goede komt.  

Agoria en Capgemini70 hebben de 5G-temperatuur bij de Belgische industrie gemeten: bijna 80% 
van de geënquêteerde bedrijven weet dat 5G eraan komt en nieuwe mogelijkheden zal bieden. 
Het bewustzijn is sterker bij multinationals en grotere bedrijven dan bij kmo’s waar digitale 
startups wél mee voorop lopen. Een kopgroep van 122 bedrijven (een op de vier ondervraagden) 

 
69  Raconteur, The economic impact of 5G, 2020. 
70  https://www.agoria.be/nl/Agoria-en-Capgemini-Invent-pleiten-voor-regelluwe-zones-en-wettelijk-5G-kader (25 

oktober 2019). 

https://www.agoria.be/nl/Agoria-en-Capgemini-Invent-pleiten-voor-regelluwe-zones-en-wettelijk-5G-kader
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wil effectief investeren in 5G-innovaties. Het onderzoek reveleert de vijf belangrijkste industriële 
drijfveren voor 5G: 

 Efficiëntere en flexibele productie, onder meer door stabiele draadloze connectie van 
machines, is de belangrijkste motivator voor maakbedrijven (54 %). 

 Bij dienstenbedrijven wil men in de eerste plaats een betere klantenervaring bieden (33 %). 
 Grotere (productie)bedrijven en digitale startups geloven dat 5G nieuwe inkomsten zal 

genereren via allerhande slimme producten en verdienmodellen (36 %). 
 Betere cybersecurity voor alle draadloze netwerktoepassingen staat bij 35 % hoog op het 

verlanglijstje. 
 Ten slotte geeft 25 % aan dat 5G onder meer via monitoring het ketenbeheer gevoelig kan 

optimaliseren. 

Door de combinatie van 5G-netwerken en AI in de cloud zullen machines sneller leren en 
tekstuele context beter begrijpen. Context begrijpen is even cruciaal voor AI-machines als bij 
menselijke interactie. 5G kan een antwoord op die contextproblematiek bieden: 5G is namelijk 
uitgerust om AI nog slimmer en nog bruikbaarder te maken. De mogelijkheid om toegang te 
verkrijgen tot aanvullende informatie, oftewel ‘context’, zal AI-toestellen in staat stellen om hun 
omgeving te begrijpen waarin ze zich bevinden. Uiteindelijk zal de combinatie van 5G met AI de 
toestellen ook zelflerend maken. De volgende generatie AI-apparaten zal nieuwe informatie 
gebruiken om zo steeds meer begrip over hun omgeving op te bouwen. 

Met 5G komt de nieuwe generatie van mobiele en samenwerkende robots, de zogenaamde 
‘cobots’, in een stroomversnelling. Die kunnen zich verplaatsen, samenwerken met werknemers 
en zullen alsmaar meer complexere taken uitvoeren. De reactiesnelheid van de robots zal de 
veiligheid van werknemers verbeteren. Hun efficiëntie en flexibiliteit zal verdere automatisering 
van productie, onderhoud en stockbeheer mogelijk maken. De informatie die nodig is, wordt 
sneller en betrouwbaarder en AI-gebaseerde diensten krijgen een enorme boost.  

Door massaal gebruik te maken van geconnecteerde objecten, zal er tevens veel efficiënter 
kunnen omgesprongen worden met energie en milieu. Het gebruik van virtual of augmented 
reality wordt door 5G opgewaardeerd, meer hologrammen om te communiceren op afstand of als 
persoonlijke assistent kunnen worden geactiveerd. Ook voor de gezondheidszorg zal 5G een 
toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld via hypergeconnecteerde ziekenwagens en 
ambulancedrones, chirurgische operaties op afstand, telegeneeskunde voor mensen die zich 
slecht kunnen verplaatsen, wearables voor medische opvolging op afstand. Ook in de mobiliteit 
mogen nieuwe ontwikkelingen worden verwacht, zoals een beter verkeersbeheer en de uitrol van 
geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen. 

6.2 Factoren die de uitrol van 5G bemoeilijken 
Om het enorme potentieel van 5G te maximaliseren, moeten nog tal van hindernissen 
overwonnen worden. Welke factoren staan de acceptatie en de uitrol van 5G in de weg?71 

Nood aan een performant ecosysteem 
Geavanceerde cellulaire capaciteiten kunnen de vierde industriële revolutie voeden, maar alleen 
als het ecosysteem samenwerkt om 5G mogelijk te maken. Het is een belangrijke en grote "als", 

 
71  Pickup, O., What’s holding the 5G rollout back?, Raconteur, September 24 2020. 
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aangezien er onzekerheid is over de paraatheid en betrouwbaarheid van ondersteunende 
industrieën en diensten, waaronder collocatie (de beschikbaarstelling van faciliteiten die nodig 
zijn om apparatuur aan te sluiten), big data, cybersecurity en edge computing, om 5G massaal te 
leveren en mogelijk te maken. 

Er wordt dan ook geen 'big bang' van 5G verwacht, maar eerder een geleidelijke introductie van 
diensten en operators die de telecomruimte betreden. Partnerschap en samenwerking zullen 
cruciaal zijn om aanzienlijke vooruitgang te boeken en de implementatie te stimuleren. 

Gigantische investeringen 
De financiële kosten om de noodzakelijke infrastructuur te bouwen zijn enorm. Er wordt geschat 
dat mobiele netwerkoperatoren tot $1 biljoen moeten investeren in het upgraden van de 
netwerkinfrastructuur voor 5G, terwijl ze al uitgestrekte netwerken van torens, kabels en 
schakelaars moeten beheren om hun lopende activiteiten te ondersteunen. 

De uitdaging om het infrastructuurgebruik te financieren en te optimaliseren, slaat niet alleen op 
de plannen van de operatoren voor de uitrol van 5G maar ook en in het bijzonder op de uitrol van 
kleine cellocaties. In 2021 zullen er alleen al in de Verenigde Staten zo'n 400.000 kleine 
cellocaties zijn in openbare infrastructuur, restaurants, kantoren en woningen. Bepalen wie deze 
sites bezit, exploiteert en financiert, vormt een aanzienlijke en operationele uitdaging. Er wordt 
gedacht aan blockchain als oplossing. 

Nood aan een efficiënte cyberbeveiliging 
Cyberveiligheid is een van de fundamentele problemen die de vooruitgang van 5G in de weg 
staan. Het realiseren van de beloftevolle doelen van 5G is immers afhankelijk van miljarden 
onderling verbonden apparaten, externe medewerkers en de groei van de cloudinfrastructuur. 
Bovendien is steeds zwaardere computer- en netwerkinfrastructuur nodig is om 5G-
toepassingen, apparaten, gegevens en services te ondersteunen. Beveiliging, 5G en IoT zijn dan 
ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Uit het recente AT&T Cybersecurity Insights Report72 blijkt dat 76% van de respondenten 
verwacht dat er geheel nieuwe bedreigingen zullen ontstaan als gevolg van 5G en het 
toegenomen aanvalsoppervlak. De overige 24% van de deelnemers verwacht een aanzienlijke 
toename van bestaande bedreigingen. Naast beveiliging zijn er zorgen over het eigendom van 
gegevens, samen met compatibiliteit en interoperabiliteit met bestaande systemen. 

 
72  AT&T Business, Security at the Speed of 5G. Preparing your business for 5G acceleration, AT&T Cybersecurity 

Insights™ Report 2019/2020, Ninth edition,  
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Figuur 5: Top 3 beveiligingszorgen met betrekking tot 5G 

 

Gebrek aan vertrouwen 
Anti-5G-aanvallen op telefoonmasten, samenzweringstheorieën als zou 5G verband houden met 
de verspreiding van het coronavirus, en algemene nationale veiligheids- en 
gezondheidsproblemen hebben ertoe geleid dat de 5G-uitrol in de meeste markten is vertraagd. 
Wat het laatste betreft, zijn er bezorgdheden over de impact van 5G op de gezondheid, die 
aansluiten bij eerdere bekommernissen over de stralingseffecten die mobiele toestellen al dan 
niet teweegbrengen. 

Daarnaast worden moeilijkheden ondervonden bij het rechtvaardigen van de businesscase en 
het rendement op de investering, omdat de technologie nog steeds in ontwikkeling is en het 
waardenpotentieel ervan is verdeeld over de verschillende toepassingen in verschillende 
domeinen. 

Om deze vertrouwenskloof te overwinnen is er nood aan ervaringen en cases die de positieve 
bijdrage van 5G voor de samenleving en economie in de verf zetten. 

De zoektocht voor een alternatief voor het core-netwerk van Huawei 
Als Huawei wordt geweerd bij de aanleg van 5G, moet op zoek gegaan worden naar een 
alternatief. De vervanging van een heel core netwerk houdt een drastische stap in. Voor het 
radionetwerk is er een duidelijke top 3 (Huawei, Ericsson en Nokia), maar voor het 5G core 
netwerk zijn er meerdere opties. In België heeft Proximus de uitbouw van zijn 5G-netwerk 
toevertrouwd aan Ericsson (“core” met inbegrip van de intelligentie van het mobiele netwerk) en 
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Nokia (“RAN”, het radioaccess network met antennes en zendmasten) en de samenwerking met 
Huawei dat de technologie leverde voor de vorige G-netwerken, stopgezet. Orange Belgium 
opteerde ook voor Nokia voor de geleidelijke modernisering van zijn 2G/3G/4-mobiele 
radionetwerk en de uitrol van 5G. 

De Europese Commissie heeft multi-vendor als een van de speerpunten in de 5G Toolbox 
vooropgesteld. Want wie meerdere leveranciers gebruikt, is minder kwetsbaar voor problemen bij 
één merk. Elke lidstaat voor zich moet bepalen of zij bepaalde leveranciers aanmerkt als High 
Risk Vendor (HRV) en wat de consequenties zijn voor de sector.  

6.3 De lange weg naar een definitieve oplossing in België 
Tot voor kort waren de ontwerpbesluiten en de ontwerpwetgeving voor de nieuwe toe te wijzen 
frequentiebanden voor mobiele diensten in uitvoering van de Europese eisen geblokkeerd, 
aangezien er nog steeds geen overeenstemming werd bereikt binnen het Overlegcomité over de 
verdeling van de opbrengst. Er schijnt echter licht aan het einde van de tunnel. De politieke 
struikelblokken zijn grotendeels geparkeerd.  Om de impasse te deblokkeren zou de opbrengst 
van de veiling tijdelijk geparkeerd worden op een gewaarborgde rekening. De veiling van de 
radiobanden voor 5G, samen met enkele andere banden, kan volgens de telecomwaakhond BIPT 
€800 miljoen euro opbrengen. Niettemin zou de juridische en praktische uitwerking van de veiling 
elk nog zes maanden vergen.  

Om de introductie van 5G in ons land mogelijk te maken en de Europese kalender na te leven, 
had het BIPT een voorlopige oplossing uitgewerkt: de toewijzing van de frequentieband 3600-
3800 MHz via voorlopige gebruiksrechten op basis van de telecomwet. De BIPT-gebruiksrechten 
gelden voor het hele grondgebied, waardoor geïnteresseerden 5G in theorie over het hele 
grondgebied kunnen uitrollen. De gebruikersrechten zijn wel tijdelijk. Als er ooit een veiling 
plaatsvindt, dan vervallen de gebruikersrechten weer. Het BIPT73 besliste op 14 juli 2020 na een 
gehouden openbare raadpleging aan vijf operatoren Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en 
Telenet, de toekenning te geven van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz 
radiofrequentieband. Deze gebruiksrechten laten aan deze operatoren toe om de eerste 
ontwikkelingen van 5G in deze frequentieband in België mogelijk te maken.  

Op 15 juli gaf het BIPT74 in een communicatie meer duiding over de inhoudelijke draagwijdte van 
de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-radiofrequentieband. Het 
BIPT wijst erop dat door de toekenning van de voorlopige gebruiksrechten er morgen nog niet 
meteen antennes worden geplaatst of niet onmiddellijk diensten zullen worden aangeboden. Om 
de verkregen gebruiksrechten voor de radiofrequenties effectief uit te oefenen met een uitrol van 
hiervoor voorziene apparatuur dienen de operatoren zich te wenden tot de bevoegde regionale 
overheden, die verantwoordelijk zijn voor de procedure met betrekking tot de plaatsing van de 
antennes, de controles op de conformiteit van de installaties met de milieuvoorwaarden en de 
geldende (stralings)normen en de uitreiking van attesten aan de telecomoperatoren die een 
antenne willen plaatsen op het grondgebied van een gemeente. De operatoren zijn tevens 
verplicht om de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke 

 
73  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, BIPT geeft vijf operatoren 5G voorlopige 

gebruiksrechten, Communicatie 15 juli 2020. 
74  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, Communicatie over de toekenning van voorlopige 

gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-radiofrequentieband na de gehouden openbare raadpleging, 15 juli 2020. 
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levenssfeer van de wet van 30 juli 2018 en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
alsook de relevante bepalingen van de telecomwet na te leven. 

  




