ASTRID
van A tot Z
Communicatie
voor veiligheid

Vooraf
ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en
veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten en tal van andere organisaties betrouwbare communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn bij de uit
oefening van hun taak. Zowel tijdens de dagelijkse interventies
als bij grootschalige incidenten en rampen draagt de ASTRIDcommunicatie bij tot snelle en doeltreffende hulpverlening
en tot meer veiligheid voor burgers én hulpverleners.
ASTRID heeft een netwerk uitgebouwd over het hele Belgische
grondgebied. Dat netwerk biedt vlotte communicatiemogelijkheden tussen collega’s van eenzelfde team of binnen een organisatie ongeacht de werkplek of de plaats van een interventie.
Bovendien kunnen de verschillende disciplines ook met elkaar
communiceren via één en hetzelfde netwerk: de medische
hulpdiensten met de politie op weg naar een kettingbotsing,
de brandweer met de Civiele Bescherming tijdens een overstroming. Ook voor de coördinatie van incidenten of evenementen, zoals een grote betoging of een sportmanifestatie, biedt
het ASTRID-netwerk een grote meerwaarde.
ASTRID biedt verschillende diensten aan, die allemaal met
elkaar verbonden zijn: communicatie via draagbare radio’s
en radio’s in voertuigen of kazernes, een alarmeringssysteem
om manschappen op te roepen, centrales waar de noodoproepen van burgers naar de noodnummers 100, 101 en 112 worden
behandeld en dispatchingsystemen om hulp ter plaatse te
sturen en te coördineren.
Dat alles is natuurlijk maar mogelijk via hoogtechnologische
oplossingen, die soms enige technische achtergrondkennis
vereisen. Daarom is dit boek tot stand gekomen: we willen aan
iedereen op een toegankelijke manier inzicht geven in wat
ASTRID is en hoe ASTRID werkt.
Geef deze publicatie een plekje in uw boekenkast, want ze
zal ongetwijfeld nog van pas komen!
Hebt u een opmerking of toch nog een vraag waarop u het antwoord niet vindt in deze publicatie? Neem dan gerust contact
op via het ASTRID Service Centre of surf naar www.astrid.be.

Inhoud
4.5. Dispatching

36

ASTRID in een notendop

3

1.

4

4.5.1. Provinciale meldkamers

36

1.1. Waarom ASTRID?

6

4.5.2. Lokale dispatchingoplossingen

38

1.2. Missie en waarden

7

1.3. Juridisch kader

8

5.

De technologie: TETRA en meer …

40

1.4. Bestuur

9

5.1. Voordelen

ASTRID als organisatie

5.2. Basisprincipes
2.

De gebruikers

10

5.2.1. Gespreksgroepen en fleetmapping

42
43
43

2.1. Wie mag gebruikmaken van het ASTRID-netwerk?

12

2.2. De eerste gebruikers

13

5.3. TETRA in Europa

44

2.3. Evolutie van het gebruikersbestand

14

5.4. Internationale fora

45

2.4. Overlegplatformen

15

5.5. TETRA en de volksgezondheid

47

5.6. De toekomst: mobiele datacommunicatie

49

3.

Het ASTRID-netwerk

5.2.2. Beveiliging en encryptie

16

3.1.	Architectuur van het radio- en pagingnetwerk
met geïntegreerde meldkamers

18

3.1.1. Evolutie van het radionetwerk

20

5.6.1. Lange termijn: LTE

49

5.6.2. Meer frequenties noodzakelijk

49

5.7. Roaming en communicatie over de grenzen

51

3.1.2. Kenmerken van de ASTRID masten en antennes 20

6.

52

3.1.3. Repeaters voor de indoor dekking

6.1. Dekking

20

3.1.4.	Technische criteria en stadia bij de bouw
van een mast

21

3.1.5. Inventarisering van nieuwe noden

22

3.1.6. Stedenbouwkundige vergunningen

22

3.1.7. Netwerkoptimalisatie

22

en leveranciers

23

3.2.1. Preventief, correctief en evolutief onderhoud

24

3.3.	Bedrijfszekerheid van het netwerk
3.3.1. Single points of failure en redundantie

De communicatiediensten in de praktijk

28

6.1.7. Behandeling van aanvragen voor extra dekking 58
direct mode en fall-backmodus

4.1.4. Hoe aansluiten op het ASTRID-netwerk?
4.2. Radiocommunicatie

28
29

6.2.1. Capaciteit: basisprincipe

30

4.2.2. Types radio

30

4.2.3. Accessoires

31

4.2.4. Leveranciers en merken

31

4.2.5. Software-updates en releases

31

4.2.6. Radioabonnementen

31

4.3. Mobiele datatoepassingen

60
60

6.2.2.	Hoe en wanneer capaciteit toevoegen:
queueing en GoS

60

6.2.3.	Capaciteit in crisissituaties:
praktische aanbevelingen

60

6.2.4. Een mobiel basisstation: de MTU

62

6.3. Serviceonderbrekingen

30

4.2.1. Voordelen van digitale radiocommunicatie

58

6.1.9.	
Hoe het bereik zelf verhogen?59
6.2. Capaciteit

4.1.3.	Raamovereenkomst om de aankoopprocedure
voor radio’s te vergemakkelijken

56

6.1.8.	Communiceren bij beperkte dekking:

28

4.1.2. Validatie van eindapparatuur

56

6.1.4. Nieuwe wetgeving rond indoor radiodekking

6.1.5. Wat als een kazerne of commissariaat verhuist?57

26
28

6.1.3. Paging dekking

6.1.6. In welke gevallen blijft dekking problematisch?58

25

4.1.1. Abonnementen

54
54

6.1.2. Evolutie van de radiodekking (initieel-actueel) 56

25

3.3.2. Disaster Recovery Plan25

4.1. Algemeen

Beschikbaarheid van het netwerk
6.1.1. Niveaus van de radiodekking

3.2.	Onderhoud en samenwerking met onderaannemers

4.

43

7.

63

6.3.1. Automatische verwittiging

63

6.3.2. Geplande en niet-geplande onderbrekingen

63

Dienstverlening en ondersteuning

64

7.1. Van projectorganisatie naar dienstverlener

66

7.2. Advies & begeleiding

67

7.3. Service Centre

67

7.3.1. Technische vragen

68
68

32

7.3.2. Administratieve vragen

4.3.1. Lokalisatieoplossingen

32

7.3.3.	Ondersteuning van eerste lijn, tweede lijn

4.3.2. Mobiele dataterminals (MDT)

32

4.3.3. Blue Light Mobile

33

7.4. Field Intervention Team

69

34

7.5. Serviceniveau

70

4.4.1. Pagers

34

7.6. Opleiding

71

4.4.2. Types pagers

34

4.4. Paging

4.4.3. Belangrijke eigenschappen

34

4.4.4. Alarmeringsterminals

34

4.4.5. Leveranciers en merken

35

4.4.6. Abonnementen

35

en derde lijn

Meer info
Contact

68

ASTRID in een notendop
ASTRID is een gespecialiseerde telecomoperator voor

Eén netwerk

de hulp- en veiligheidsdiensten in België. Eén operator

ASTRID staat in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud

die  politie, brandweer en andere hulpdiensten in staat stelt

van een nationaal radionetwerk voor spraak- en gegevenscom-

om efficiënt te communiceren, om zo het goede verloop van

municatie. ASTRID vervangt de vele kleine analoge netwerkjes

de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger

die de hulpdiensten tevoren over het hele land hadden. Elke

te verzekeren.

discipline gebruikte toen een andere frequentie waardoor
de verschillende disciplines dus moeilijk of helemaal niet met

ASTRID staat voor All-round Semi-cellular Trunking Radio

elkaar konden communiceren.

communication system with Integrated Dispatchings.
De naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D.

Het ASTRID-radionetwerk is opgebouwd rond het concept van

werd opgericht in 1998 op initiatief van de federale en lokale

de ‘gespreksgroep’: een virtuele groep van mensen die op basis

overheden om een gezamenlijk communicatienetwerk voor

van hun opdracht met elkaar moeten kunnen communiceren.

alle hulp- en veiligheidsdiensten uit te bouwen.

Die groepen worden vooraf samengesteld, of op maat als dat
nodig is. Zo zal politie meestal communiceren in de eigen

ASTRID levert drie belangrijke basisdiensten: radiocommu-

teams, maar bij incidenten eenvoudig kunnen overstappen op

nicatie, paging en dispatching-oplossingen. Samen vormen

communicatie in de hele organisatie of met andere disciplines

ze de sleutel tot soepele, betrouwbare en doeltreffende

zoals de brandweer en de hulpdiensten.

communicatie. Afhankelijk van de noden kunnen ze op geïntegreerde wijze of volledig los van elkaar worden gebruikt.

Elke provincie (plus het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
heeft een computerondersteunde meldkamer. Die meldkamers

Voor alle hulp- en veiligheidsdiensten

verwerken de oproepen naar het noodnummer 101. Naarmate

ASTRID richt zich tot alle Belgische hulp- en

het eenvormige Europese noodnummer 112 wordt ingevoerd,

veiligheidsdiensten zoals de politie, de brandweer, de

handelen de meldkamers ook de 100/112-oproepen af. Ook

Civiele Bescherming, de douane, ziekenwagendiensten

worden de interventies van de hulp- en veiligheidsdiensten

en Defensie. Momenteel maken al deze diensten gebruik

er gevolgd, begeleid en ondersteund.

van het ASTRID-netwerk.

Volledig digitaal
Daarnaast richt het ASTRID-netwerk zich tot andere

Het ASTRID-radionetwerk is 100% digitaal, op basis van de Euro-

organisaties die hulp verlenen of die worden geconfronteerd

pese TETRA-norm (TErrestrial TRunked Radio). TETRA is speciaal

met problemen op het gebied van openbare veiligheid,

ontwikkeld voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Het digitale

zoals privé-ambulancediensten, ziekenhuizen, openbaar

netwerk waarborgt een hoge beschikbaarheid, een optimale

vervoer, nutsbedrijven, geldtransportfirma’s of

communicatiekwaliteit en een hoge mate van beveiliging. TETRA

bewakingsbedrijven.

kan als de professionele versie van gsm worden beschouwd.
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1.1

Waarom
ASTRID?

In de jaren 80 bleek bij verscheidene dramatische voorvallen
duidelijk hoe hinderlijk ontoereikende communicatiemiddelen
kunnen zijn voor de werking van politie en hulpdiensten.
De verouderde analoge systemen voldeden niet meer
aan de noden.
Over het hele land waren honderden kleine, analoge netwerkjes
in gebruik. Elke discipline gebruikte een andere frequentie. Die
lappendeken bemoeilijkte elke vorm van coördinatie. Bij een
verkeersongeval kon een brandweerman zijn analoge radio bijvoorbeeld niet gebruiken om te overleggen met een politieagent
of een ambulancier.
Voor de mensen op het terrein waren storingen en nauwelijks
verstaanbare berichten dagelijkse kost. Bovendien was de
capaciteit van die analoge netwerken heel beperkt, met 
het gevolg dat de frequenties in een crisissituatie al snel
overbelast waren.
Analoge netwerken leverden ook heel wat problemen op wat
de vertrouwelijkheid van de informatie betreft – ze konden
immers gemakkelijk worden afgeluisterd. Om vertrouwelijke informatie uit te wisselen, zat er soms niets anders op dan gebruik
te maken van de gsm.
De Belgische overheid koos daarom voor een gezamenlijk
netwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten. De naamloze
vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. werd opgericht
op 8 juni 1998 om dat netwerk uit te bouwen en te beheren.

6
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1.2

Missie

en waarden
Missie

Medewerkers

ASTRID zorgt voor meer veiligheid voor de burgers en de hulp-

ASTRID is geen organisatie als alle andere. Onze maatschappe-

diensten, tegen een aanvaardbare prijs en zonder winst na te

lijke taak, gecombineerd met de hoge techniciteit en speciali-

streven. Ze doet dat door betrouwbare communicatieoplossin-

satie van onze activiteiten, vereist dat onze medewerkers bij

gen uit te werken:

de uitoefening van hun taak deze zes waarden respecteren:

•• afgestemd op de huidige behoeften én met oog voor toekomstige noden,
•• in samenspraak met de gebruikers. ASTRID zoekt gemeen-

•A
 ttention for the client. Het klantbewustzijn en de klant
gerichtheid zijn bij ASTRID zeer belangrijk. De dienstverlening
aan de klant is op zich immers het voornaamste doel,

schappelijke communicatieoplossingen die diensten verbin-

en niet de winst, zoals bij een commerciële organisatie.

den, in en tussen disciplines.

ASTRID is er voor de gebruikers en de kwaliteitsvolle
dienstverlening staat voorop.

Waarden

•S
 olving problems. Onze medewerkers spreiden op alle vlak-

ASTRID staat voor de volgende waarden.

ken probleemoplossend vermogen tentoon. Of het nu gaat om

•• Verbinden. ASTRID bevordert samenwerking tussen en in

een bepaalde behoefte die een klant kenbaar maakt of om een

diensten en disciplines.
•• Betrouwbaar. ASTRID streeft ernaar om operationeel, kwalitatief, beschikbaar, veilig en stabiel te zijn.
•• Partnership op het terrein. ASTRID staat in de schoenen
van de mensen op het terrein, is aanspreekbaar en luistert
naar de behoeften, ontwikkelt vak- en terreinkennis.

technisch probleem: onze medewerkers zoeken een oplossing.

•T
 eamwork. ASTRID voert haar taak uit met een relatief klein
team van zo’n honderd mensen. Optimale samenwerking is

noodzakelijk om de doelstellingen te behalen en een internationale referentie te blijven.

•R
 eady to improve. De ASTRID-medewerkers hebben de constante wil om vooruit te gaan en te groeien. Ze worden daarbij
gestuurd door de steeds evoluerende technologie, maar ook door
interne kwaliteitsprocessen die de werking voortdurend ter discussie stellen. Gerichte opleidingen, communicatie en tal van andere

Huisstijl
De huisstijl en het logo van ASTRID dragen

activiteiten ondersteunen onze medewerkers in hun groei.

• I ntegrity. ASTRID werkt voor doelgroepen voor wie vertrou-

de ASTRID-missie en -waarden uit. De A staat

welijkheid en veiligheid van het grootste belang zijn. Ons

voor ASTRID, meer dan één A staat voor de

personeel is zich daar heel sterk van bewust en hanteert de

multidisciplinaire samenwerking. De lijnen en kleuren in het

hoogste normen qua vertrouwelijkheid.

logo stralen warmte uit, een gevoel van veiligheid. Het logo

•D
 edication. Uw gedrevenheid kan levens redden, die baseline

heeft een open middelpunt: informatie komt moeiteloos

houdt elke ASTRID-medewerker in het achterhoofd. Het

binnen, stroomt door, er is een wisselwerking. De letters van

maatschappelijk doel van ASTRID – de hulpverlening aan en

ASTRID vloeien over in elkaar en vormen een gemeenschap-

de veiligheid van de burger ondersteunen – was voor elk van

pelijk en stabiel platform. ASTRID verbindt.

onze medewerkers een belangrijke beweegreden om voor
ASTRID als werkgever te kiezen.

ASTRID van A tot Z
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1.3

Juridisch
kader

De wet van 8 juni 1998

federale overheid daarvoor uittrekt en welke prijzen ASTRID

A.S.T.R.I.D. is een naamloze vennootschap van publiek recht

mag hanteren.

die werd opgericht bij de wet van 8 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1998) betreffende de radiocommunicatie van de

Bedrijfsplan

hulp- en veiligheidsdiensten.

Het bedrijfsplan (business plan) van ASTRID wordt door
de raad van bestuur opgesteld. Het geeft aan wat ASTRID

De wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp-

voor de volgende vijf jaar wil verwezenlijken en wordt

en veiligheidsdiensten:

jaarlijks bijgewerkt. Het bevat onder meer de strategie van

•• bevat de oprichting van ASTRID door de Federale

de vennootschap, de operationele aanpak, de organisatie

Investeringsmaatschappij,
•• bevat het doel van ASTRID, de samenstelling van de raad
van bestuur, het maatschappelijk kapitaal en de financiering,

en de middelen, de algemene planning en het financieel
plan. Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de m
 inister
van Binnenlandse Zaken, na akkoord van de minister van

•• wijst ASTRID de frequentieband 380-385/390-395 MHz toe,

Begroting. Dit plan wordt om strategische redenen niet

•• wijst de controle over ASTRID toe aan de minister van Binnen-

openbaar gemaakt.

landse Zaken en de minister van Begroting,
•• wijst de controle op de financiële toestand, de jaarrekening
en de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet toe aan

De teksten van de ASTRID-wet, de statuten en het beheers
contract zijn te vinden op www.astrid.be

een college van commissarissen.

Statuten

Strakke regels

De statuten van ASTRID zijn gebaseerd op de tekst van de wet.

Bij al haar activiteiten moet ASTRID opereren binnen de

Ze zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 27 juli 1998

strakke krijtlijnen die de federale overheid heeft uitge

(Belgisch Staatsblad van 31 juli 1998).

tekend. Dat betekent bijvoorbeeld dat:
•• ASTRID verplicht is om voor het radionetwerk minimaal

Beheerscontract

een nationale dekkingsgraad van 95% in ruimte en tijd

De verdere uitwerking van de taken, doelstellingen en finan-

te garanderen. In de praktijk is de aangeboden radiodek-

ciering van ASTRID zijn vastgelegd in een beheerscontract dat
geregeld wordt aangepast. Zowel het beheerscontract als de
aanpassingen worden goedgekeurd door de Koning, bij een in
de Ministerraad overlegd besluit.

king op vele plaatsen hoger,
•• ASTRID haar netwerk niet kan uitbreiden zonder dat de
federale overheid daar de toestemming voor heeft gegeven en de middelen voor heeft vrijgemaakt,
•• ASTRID wel instaat voor het netwerk, maar niet voor

Het beheerscontract is het contract tussen de Belgische staat
en ASTRID. Het legt onder meer vast welke dienstverlening
ASTRID moet garanderen, welke financiële middelen de

8
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de eindapparatuur die van dat netwerk gebruikmaakt,
•• ASTRID de wetgeving op de overheidsopdrachten moet
naleven voor al haar aankopen.

1.4

Bestuur
Directiecomité

Raad van bestuur

ASTRID wordt geleid door een directiecomité en telt ongeveer

De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal twaalf

100 medewerkers die onderverdeeld zijn in 3 departementen.

leden en maximaal zestien leden (waaronder de voorzitter en

Het directiecomité is samengesteld uit:

ondervoorzitter), benoemd door de algemene vergadering voor

•• De directeur-generaal

hoogstens zes jaar, met hernieuwbaar mandaat.

•• De directeur van het departement Techniek & Operaties dat
zorgt voor de uitbouw en het onderhoud van het ASTRID-

Aandeelhouders

netwerk. Aantal medewerkers: 75

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt

•• De directeur van het departement Externe Relaties dat onder

144 miljoen euro. Sinds 14 september 2011 wordt het voor 100%

meer instaat voor advies en opleiding voor gebruikers, com-

door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

municatie en marketing. Aantal medewerkers: 15

(FPIM) onderschreven. ASTRID betaalt haar operationele kosten

•• De directeur van het departement Administratie en Financiën dat onder meer instaat voor het personeelsbeleid en de

via subsidies die worden toegekend door de begroting van
de Federale staat.

boekhouding. Aantal medewerkers: 10
•• De HR-manager

De gebruikersorganisaties

Federale beleidsgroep 112

Externe relaties
Klantenbegeleiding,
Communicatie &
Marketing

CAD Overlegplatform

Techniek & Operaties
Werking, Proces, SLA

Financiën
Fin - Admin -HR

Provinciale
begeleidingscomités

Raadgevend
Comité
van
Gebruikers

Algemene directie

Aandeelhouder: 100% Federale overheid

ASTRID van A tot Z
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2.1

Wie mag
gebruikmaken

van het ASTRID-netwerk?
Eerste categorie. De eerste categorie gebruikers van ASTRID

•• de intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen,

zijn de openbare hulp- en veiligheidsdiensten. Zij staan vermeld

•• de wegbeheerders,

in artikel 7 van het beheerscontract van ASTRID. Zij worden dan

•• de inspectie- en controlediensten, ingericht bij of krachtens

ook soms ‘artikel 7-gebruikers’ genoemd.
•• de politiediensten,

de wet, decreet, ordonnantie, provincie- of gemeentebesluit,
•• andere diensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet,

•• de brandweerdiensten,

ordonnantie, provincie of gemeentebesluit. De Minister kan

•• de civiele bescherming,

steeds diensten toevoegen aan de lijst.

•• de Veiligheid van de Staat,
•• de douane,

Tweede categorie. Naast de eerste categorie openbare hulp-

•• de centra van het eenvormig oproepstelsel voor brandweer

en veiligheidsdiensten, kan ook een tweede categorie organi-

en dringende geneeskundige hulpverlening,

wel dat ze diensten verstrekken op het vlak van hulpverlening

•• de dienst jeugdbescherming,

en veiligheid, of bij de uitoefening van hun taak geconfronteerd

•• de diensten van het gevangeniswezen belast met de bewa-

worden met problemen van openbare veiligheid. De toegang

king en het transport van gedetineerden,
•• de dienst vreemdelingenzaken belast met de bewaking en de
overbrenging van illegalen,
•• de diensten van landsverdediging binnen hun steunopdrachten ten behoeve van de administratieve overheden,

tot het ASTRID-netwerk is verbonden aan voorwaarden en
moet door de minister worden goedgekeurd. In artikel 8 van het
beheerscontract van ASTRID wordt die goedkeuring expliciet
verleend aan de volgende diensten (ook wel ‘artikel 8-gebruikers’ genoemd):

•• het Coördinatie- en Crisiscentrum van de federale regering,

•• het Belgische Rode Kruis,

•• de toezichtdiensten van de gewestelijke departementen

•• de privéziekenwagendiensten,

belast met het beheer van waters en bossen,
•• de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen
ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die
belast zijn met de inrichting en het beheer van de waterwegen, de zeehavens en het zeewezen,
•• de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen
ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die
belast zijn met de inrichting en het beheer van de luchtvaart
en de luchthavens,

12

saties gebruikmaken van de ASTRID-systemen. Voorwaarde is

•• de parketten,
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•• de ziekenhuizen,
•• de openbare vervoersmaatschappijen,
•• de maatschappijen die instaan voor de openbare gas-, wateren elektriciteitsvoorziening,
•• de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten,
•• de personen en diensten belast met de veiligheid bij sport
manifestaties en die als dusdanig erkend zijn door de Minister,
•• de privébrandweerdiensten.

2.2

De eerste
gebruikers

Bij de opstart van ASTRID sloten in de eerste plaats de politiediensten aan op het netwerk. Zowel het radionetwerk
als de eerste provinciale meldkamer (CIC) waren het eerst
operationeel in Oost-Vlaanderen, in juni 2001. Op 11 juni 2001
sluit de lokale politie van Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) als
eerste politiezone aan op het ASTRID-netwerk. Op 30 juni
2007 waren alle 196 Belgische politiezones aangesloten op
het ASTRID-radionetwerk.
Kort na de politie volgde de brandweer. Op 15 januari 2002 was
het brandweerkorps van Zelzate, in Oost-Vlaanderen, het eerste
korps dat aansloot op het ASTRID-radionetwerk. Op 1 november 2005 besliste de minister van Binnenlandse Zaken dat alle
Belgische brandweerkorpsen zouden worden uitgerust met
ASTRID-radio’s.

ASTRID van A tot Z
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2.3

Evolutie

van het gebruikersbestand
ASTRID verzorgt momenteel de kritieke communicatie van

Op 31 augustus 2013 waren er 66.795 terminals

alle politiezones, alle brandweerkorpsen en de meeste hulp-

(radio’s en pagers) in gebruik. Dat cijfer komt overeen met

en veiligheidsdiensten (samen zo’n 800 verschillende orga-

55.311 radio-equivalenten*. Dagelijks is er een gemiddeld

nisaties). Naast politie en hulpdiensten rekenen ook steeds

radioverkeer van 600 uur op het netwerk. Jaarlijks worden

meer andere organisaties op ASTRID voor hun communicatie:

er ook meer dan 600 miljoen SDS-berichten verzonden.

ambulanciers, nutsbedrijven, openbaar vervoer, bewakings-

In 2012 zijn er 1.854.522 page-berichten verstuurd.

firma’s, gemeenschapswachten …

Evolutie radio-equivalenten* tot 31 augustus 2013
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Radio-equivalenten? Bij elke ASTRID-terminal hoort een bepaald abonnementstype dat, afhankelijk van de belasting van het netwerk, een zekere wegingscoëfficiënt krijgt toegewezen. Zo hebben
reguliere abonnementen voor spraak (Voice + SDS) coëfficiënt 1 (basistarief) en abonnementen
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2009

2010

2011

voor spraak én data (Voice + SDS + IP voor het bevragen van dataterminals) coëfficiënt 1,75. Als
we voor elk abonnementstype het aantal terminals vermenigvuldigen met de overeenkomstige
coëfficiënt en die aantallen vervolgens optellen, kennen we het exacte aantal radio-equivalenten.

2.4

Overlegplatformen
ASTRID wil haar diensten zo goed mogelijk afstemmen op

CAD-overlegplatform (COP)

de wensen en noden van de verschillende gebruikersgroepen.

Het CAD-overlegplatform wordt beschreven in artikel 58 van het

Daarom zijn verschillende overlegorganen in het leven geroepen.

beheerscontract van ASTRID. Het COP bestaat uit een vertegenwoordiger van de Federale politie, de FOD Volksgezondheid, de

Raadgevend Comité van Gebruikers (RCG)

FOD Binnenlandse Zaken en het Agentschap 112 – die alternerend

Het Raadgevend Comité van Gebruikers (RCG) is het officiële

voorzitter zijn – en ASTRID. Ook zijn er vaak experts en andere

adviesorgaan dat de belangen behartigt van de organisaties die

betrokkenen op de vergaderingen aanwezig, zoals een vertegen-

het ASTRID-netwerk gebruiken (art. 15 van het K.B. tot vaststel-

woordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

ling van de statuten van ASTRID). Het RCG doet – op verzoek
en op eigen initiatief – aanbevelingen bij beslissingen die te

Het COP vergadert over de uitvoering van het 112-project.

maken hebben met het netwerk of de gebruikers. Het gaat

De drie disciplines bepalen de prioriteiten van de technische

zowel om functionele kwesties als om juridische, technische of

evolutie in de provinciale meldkamers en coördineren geza-

financiële aangelegenheden.

menlijk het financieel plan en de uit te voeren bestedingen. De
deelnemers leggen elk verantwoording af aan hun hiërarchie en

Organisaties die in het RCG zijn vertegenwoordigd:

informeren het Agentschap 112 (ICM – incidenten- en crisisma-

•• Brandweervereniging Vlaanderen,

nagement) dat het hele project 112 overschouwt.

•• Brandweervereniging, Franstalige afdeling,
•• Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering,

Andere platformen

•• FOD Binnenlandse Zaken – Civiele veiligheid,

Het RCG en het COP zijn twee officiële adviesorganen die ook in

•• Defensie,

het ASTRID-beheerscontract vermeld staan. Daarnaast zijn er

•• FOD Financiën – Douane & Accijnzen,

ook heel wat andere overlegplatforms. CoBra (Communicatie

•• FOD Justitie,

Brandweer) en Cosi (Communication Services Incendie) zijn de

•• FOD Volksgezondheid,

twee werkgroepen die zich binnen de brandweerverenigingen

•• Federale Politie,

in Vlaanderen en Wallonië buigen over de communicatie, en

•• Lokale Politie,

dus ook het ASTRID-systeem. En het Agentschap 112 begeleidt

•• Rode Kruis.

de overschakeling naar het unieke noodnummer 112.
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3.1

Architectuur

van het radio- en pagingnetwerk
met geïntegreerde meldkamers
In overeenstemming met haar opdracht heeft ASTRID over heel

Aangezien het backbone uit een of meer lussen bestaat, kan de

België een netwerk van basisstations uitgebouwd die commu-

provinciale schakelaar elk basisstation in beide richtingen be-

nicatie over het hele grondgebied mogelijk maken. Dit netwerk

reiken, wat voor redundantie zorgt bij uitval van een verbinding.

bestaat uit verscheidene cruciale componenten:
Dat het ASTRID-radionetwerk een nationaal netwerk is, is te
De basisstations ontvangen signalen van de naburige

danken aan het interprovinciaal backbone. Het zorgt voor de

basisstations. Een oproep die met behulp van een ASTRID-

onderlinge verbinding tussen alle provinciale schakelaars en het

radio wordt uitgevoerd, wordt naar het dichtstbijzijnde

ASTRID Service Centre met behulp van een pakketgeschakeld

basisstation verstuurd.

netwerk uitsluitend voor ASTRID bestemd (wat capaciteit en
toegang betreft) en huurlijnen. Het interprovinciale backbone

In het dagelijkse taalgebruik worden de termen mast, zend-

bestaat uit langeafstandsverbindingen met hoge capaciteit.

mast, pyloon of site vaak als synoniem voor de benaming basisstation gebruikt. Een basisstation verzekert de transmissie van

De provinciale schakelaar of switch (DXT - Digital eXchange

de oproepen. Afhankelijk van de specifieke noden die zijn vast-

for TETRA) in elke provinciehoofdstad zorgt voor de verwerking

gesteld op de plaats waar een basisstation wordt opgetrokken,

van alle oproepen. De provinciale schakelaars vormen samen

krijgt het een bepaald aantal carriers, d.w.z. zendontvangers die

het brein van het ASTRID-radionetwerk. Ze omvatten alle

elk gebruik maken van vier kanalen. Het aantal carriers bepaalt

nodige apparatuur voor de routering van de communicatie. Alle

de capaciteit en dus het aantal oproepen dat een basisstation

oproep-aanvragen en de oproepen zelf verlopen langs de scha-

gelijktijdig kan afhandelen.

kelaars. Die schakelaars staan ook in verbinding met externe
systemen zoals de vaste of mobiele telefoonnetten.

De communicatie wordt door het provinciale backbone door-
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gestuurd naar de provinciale schakelaar. Het provinciale

De provinciale schakelaars kennen permanent de positie van

backbone verbindt de basisstations van een provincie onder-

apparatuur die in bedrijf is binnen de actieradius van het

ling en met de provinciale schakelaar. Het bestaat meestal uit

netwerk. Het systeem zoekt de opgeroepen gesprekspartner

verscheidene straalverbindingen en soms uit huurlijnen.

(of gesprekspartners in het geval van een groepsoproep),

ASTRID van A tot Z

Het ASTRID-netwerk

Provinciale schakelaar

Interprovinciaal backbone

Basisstation

Provinciaal backbone

ongeacht diens positie in België, en schakelt de oproep door.

Het ASTRID pagingnetwerk ten slotte bestaat uit 225 paging

Dit alles gebeurt in minder dan een halve seconde.

antennes (op dezelfde masten als de antennes van het radionetwerk) en uit twee centrale pagingservers. De pagingberich-

In elke provinciehoofdstad is er ook een provinciale meld

ten worden vanuit de centrale pagingserver over de backbones

kamer (Computer Aided Dispatching). Het Brussels Hoofdste-

naar de basisstations gestuurd, van waaruit ze naar de pagers

delijk Gewest beschikt ook over een eigen meldkamer, wat hun

worden doorgestuurd. De ASTRID pagingdienst is gebaseerd op

aantal op elf brengt.

de POCSAG norm.

Een provinciale meldkamer is uitgerust met werkstations voor

In het ASTRID Service Centre (ASC) zijn de centrale syste-

de operatoren. Die werkstations zijn enerzijds aangesloten op

men opgesteld die gebruikt worden voor het beheer van alle

het radiocommunicatiesysteem en anderzijds op een lokaal

netwerken. Het monitoringsysteem van het ASC staat in voor

computernetwerk met databanken die alle gegevens bevat-

de bewaking van het netwerk, detecteert fouten en technische

ten die de gebruikers nodig hebben. De werkstations zijn ook

problemen, zorgt voor de beveiliging van de ASTRID-systemen

aangesloten op de telefooncentrale, zodat de operators de

en van de meldkamers en maakt capaciteits- en prestatie

noodoproepen kunnen beantwoorden.

metingen mogelijk.
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3.1.1 Evolutie van het radionetwerk
Het oorspronkelijk geplande radionetwerk bestond uit

3.1.2 Kenmerken van de ASTRID-
masten en antennes

435 basisstations, verspreid over het hele land. De bouw

Een basisstation bestaat uit een pyloon (meestal op de grond)

ervan verliep niet altijd probleemloos. In sommige gemeen-

of een mast (meestal op het dak van een gebouw) waarop

ten duurde het jaren vooraleer de nodige stedenbouw-

antennes gemonteerd zijn. De antenne wordt zo mogelijk

kundige vergunning werd afgeleverd. Pas in 2012 werd

rechtstreeks op het gebouw of op de bestaande infrastructuur

het laatste van de oorspronkelijk geplande basisstations

gemonteerd. Als algemene regel geldt dat antennes los en hoog

in gebruik genomen.

moeten staan om goed te werken, en dit verklaart waarom er zo
vaak pylonen of masten worden gebruikt. De pylonen worden in

In 2006 en 2007 werd beslist om respectievelijk 50 en 29 extra

de mate van het mogelijk opgesteld op beveiligde locaties zoals

basisstations te bouwen (het zogenaamde Blok 3), om de

militaire domeinen, kazernes of politiecommissariaten.

dekking te verhogen en beter te laten aansluiten bij de noden

Aan de voet van de pyloon of de mast bevindt zich een cabine of

van de gebruikers. Enkele jaren later kwamen daar nog eens

‘shelter’, een kleine technische ruimte waarin zich onder meer

8 basisstations bij (Blok 3+). Begin 2013 bestond het ASTRID-

de transmissieapparatuur bevindt.

radionetwerk uit 512 masten.
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3.1.3 Repeaters voor de indoor dekking

Om de opstelplaatsen van de masten te bepalen, werd samen

Een radiorepeater is een elektronisch toestel bestaande uit een

met het Raadgevend Comité van Gebruikers een methodiek

ontvanger en een zender. Het ontvangt de transmissiesignalen en

ontwikkeld, zodat de gebruikers in feite bepalen welke plaatsen

zendt ze in versterkte vorm uit. Een repeater maakt het dus moge-

prioritair extra dekking krijgen. ASTRID kan echter pas nieuwe

lijk om de verliezen in de radiotransmissie te compenseren en de

basisstations bouwen als de overheid de n
 odige budgetten

afstand tussen de zender en ontvanger van het signaal te vergroten.

voor de bouw en het onderhoud ter beschikking stelt. Lokale

Met een repeater kunnen de signalen in tunnels (auto-, spoor-

overheden zijn nauw betrokken bij het vinden van een geschikte

weg- of metrotunnels) en ondergrondse ruimten worden ver-

locatie. Gewestelijke diensten staan in voor het afleveren van

sterkt, wat cruciaal is voor het uitbreiden van de indoor dekking.

de nodige stedenbouwkundige vergunningen.

Een repeater maakt het eveneens mogelijk om radiodekking te
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bieden in de gebouwen die toebehoren aan de gebruikersorga-

welke radiodekking er vereist is. Dit zoekwerk begint met

nisaties (kazernes, commissariaten, gevangenissen, gerechtsge-

simulaties om na te gaan waar de nieuwe site best wordt

bouwen …) maar ook in openbare of privégebouwen die toegan-

gebouwd (de theoretisch ideale site). Er wordt een zoekcirkel

kelijk zijn voor het grote publiek (winkelcentra, stations …).

bepaald rond de theoretische plaats waarbinnen de nieuwe

3.1.4 Technische criteria en stadia
bij de bouw van een mast

site moet komen.
2. Potentiële locaties bepalen: Binnen de zoekcirkel gebeurt

ASTRID heeft als opdracht om een radiocommunicatie-

een eerste selectie waarbij de technische, visuele en omge-

netwerk tot stand te brengen voor het hele Belgische

vingsaspecten van de site worden onderzocht. Er wordt altijd de

grondgebied. ASTRID moet uiteraard ook instaan voor het

voorkeur gegeven aan bestaande masten.

onderhoud en het constant up-to-date houden van haar
netwerk. De ontwikkeling en modernisering van het netwerk

3. De locatie kiezen: De antennes worden meestal op

gebeuren op basis van de prioriteiten van de gebruikers,

een mast gemonteerd of op een hoog gebouw met vrij zicht,

de technische beperkingen en de financiële beperkingen

wat essentieel is voor een goede propagatie van de radio

van de beschikbare budgetten.

golven en dus voor een goede kwaliteit van de communicatie
van de nooddiensten. Elke antenne moet in een straal van en-

Het ASTRID-netwerk evolueert dus constant. Het installe-

kele honderden meter rond de theoretisch ideale site worden

ren van nieuwe basisstations is het meest zichtbare aspect

geplaatst. Rekening houdend met deze marge wordt een

van deze evolutie. De bouw van een compleet basisstation

aangepaste site gezocht die de theoretisch ideale antennesite

vergt in de praktijk tientallen fases en vele maanden of

het dichtst benadert.

zelfs jaren werk. We hebben dit samengevat in de zeven
belangrijkste stappen.

4. De huurovereenkomst afsluiten: Na de selectie van een
bepaalde site kunnen de onderhandelingen met de (privé of

1. De zoekcirkel bepalen: Bij het zoeken van mogelijke

openbare) eigenaar van de site beginnen. Na akkoord wordt een

opstelplaatsen voor een basisstation gaat ASTRID eerst na

huurovereenkomst opgesteld.

ASTRID van A tot Z
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5. De stedenbouwkundige vergunning verkrijgen: Dan

3.1.6 Stedenbouwkundige vergunningen

volgen de besprekingen met de lokale overheden met het oog

Als naamloze vennootschap van publiek recht met een taak

op het verkrijgen van de juiste vergunningen.

van openbare dienstverlening werkt ASTRID nauw samen
met de lokale en gewestelijke overheden.

6. Het basisstation bouwen: Als de formaliteiten vervuld
zijn, kan begonnen worden met het inrichten van de site en het

Na de onderhandelingen wordt een aanvraag voor een

optrekken van het basisstation.

stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de bevoegde
dienst. Elk gewest heeft criteria, beperkingen en strikte

7. Het basisstation in dienst nemen: Eens de bouwwerken

procedures bepaald voor het toekennen van stedenbouw

klaar zijn, wordt er een tijdstip gekozen om de site in dienst te

kundige vergunningen.

nemen. De site wordt geïntegreerd in het netwerk waarna de
gebruikers kunnen gebruikmaken van de nieuwe site.

Voor bepaalde types installaties stelt een openbaar onderzoek
de bevolking in staat om informatie te verkrijgen over de voor-

ASTRID doet voor haar basisstations liefst een beroep op

ziene installatie en opmerkingen te formuleren bij de gemeen-

bestaande infrastructuur, bijvoorbeeld die van mobiele-tele-

telijke overheid.

fonieoperatoren of van Defensie, watertorens … voor zover die
ASTRID in staat stelt om tegemoet te komen aan de vereisten

3.1.7 Netwerkoptimalisatie

van de hulp- en veiligheidsdiensten en op voorwaarde dat ze

ASTRID schenkt veel aandacht aan de opmerkingen of klachten

een optimale dekking garandeert op plaatsen waar de hulp- en

die gebruikers formuleren, en gebruikt deze informatie voor

veiligheidsdiensten interventies kunnen moeten uitvoeren.

het opsporen van mogelijke problemen in de configuratie van

3.1.5 Inventarisering van nieuwe noden

de infrastructuur voor radiocommunicatie. Een zorgvuldig
onderzoek van deze gegevens maakt integraal deel uit van het

De nationale radiodekking zoals die vandaag bestaat, voldoet

proactieve beheer van de netwerkconfiguratie. Zo kan de kwa-

aan de vereisten van het beheerscontract van ASTRID. In de

liteit van de radiodekking bijvoorbeeld worden verbeterd door

praktijk biedt het ASTRID-netwerk nu een dekkingsgraad die

allerlei aanpassingen uit te voeren. Concreet betekent dit dat

de oorspronkelijke vereisten ver overtreft.

ASTRID regelmatig aanpassingen uitvoert aan de parameters
van de basisstations – bijvoorbeeld met het oog op een vlotter

De verwachtingen en eisen van de hulp- en veiligheidsdiensten zijn

verloop van de handover (de overgang van de ene antenne naar

de jongste jaren sterk geëvolueerd. Om een antwoord te bieden op

de andere wanneer de radiogebruiker zich verplaatst).

de vraag naar extra dekking en de evolutie van bepaalde infrastruc-

Bij het in bedrijf stellen van nieuwe (outdoor of indoor) basis-

tuur heeft ASTRID voor diverse netwerkuitbreidingen gezorgd.

stations gaat ASTRID uiteraard over tot een herziening van de
parameters van de naburige basisstations om zeker te zijn dat
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In overleg met het Raadgevend Comité van Gebruikers (RCG)

het netwerk in zijn geheel goed blijft functioneren.

van ASTRID, dat alle disciplines van de hulp- en veiligheids-

Daarnaast gebeuren er ook frequentieaanpassingen (optimalise-

diensten vertegenwoordigt, werd afgesproken om een lijst op

ring van het frequentieplan) om het risico op interferenties zo veel

te stellen van alle aanvragen voor extra radiodekking. Elk van

mogelijk uit te sluiten; dat is vooral het geval in grenszones, om

die aanvragen krijgt een zekere prioriteit toegekend.

verstoring van en door netwerken in buurlanden te verhinderen.
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3.2

Onderhoud en
samenwerking

met onderaannemers en leveranciers
ASTRID werkt voor de uitbouw en het onderhoud van

Pagingnetwerk

haar systemen samen met een aantal onderaannemers,

Het pagingnetwerk werd gebouwd door het bedrijf Tecnotree.

van wie de meesten al van bij het begin bij het ASTRID-project

Tecnotree is via een onderhoudscontract met AEG Belgium

betrokken zijn.

ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen
van de paginginfrastructuur.

Radionetwerk en provinciale meldkamers
Bij de start van ASTRID in 1998 werd de opdracht om het radio-

Leveranciers: wie doet wat?

netwerk en de provinciale meldkamers te bouwen, toegewezen

•• Het consortium EADS-Belgacom staat in voor alle geplan-

aan het consortium KNT (Kreutler-Nokia-Telindus), na een

de en niet-geplande onderhouds- en herstellingswerken van

overheidsopdracht. Het consortium stond in de periode daarna

de radio- en de meldkamerinfrastructuur van ASTRID.

ook in voor het onderhoud van het netwerk.

•• Intergraph is een van de voornaamste onderaannemers
van het consortium en staat in voor het onderhoud, de

Op 1 januari 2011 ging een nieuw onderhoudscontract in dat
loopt tot 1 juli 2016. Binnen dat contract staat hetzelfde consortium – dat intussen door overnames en naamsveranderingen
EADS-Belgacom heet – in voor alle geplande en niet-geplande
onderhouds- en herstellingswerken aan de radio- en de meldkamerinfrastructuur van ASTRID.

herstellingen en de vele nieuwe ontwikkelingen aan de
dispatching-toepassing in de provinciale meldkamers.
•• Tecnotree is verantwoordelijk voor alle geplande en
niet-geplande onderhouds- en herstellingswerken van de
paginginfrastructuur.
•• AEG Belgium staat in de praktijk als onderaannemer van
Tecnotree in voor de uitvoering van de onderhouds- en

In het onderhoudscontract wordt precies bepaald welk type
werkzaamheden er wordt uitgevoerd, in welke tijdspanne en
met welke materiële en menselijke middelen. ASTRID rekent
immers op die leverancier om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren.

herstellingswerken op de paginginfrastructuur.
•• Telenet en Belgacom zijn leveranciers van
de provinciale backbone.
•• Alcatel-Lucent is leverancier van het facturatieen provisioningsysteem.

ASTRID van A tot Z

23

3.2.1 Preventief, correctief
en evolutief onderhoud

systemen noemen we evolutief onderhoud, of ook wel releases.

ASTRID onderscheidt drie soorten onderhoud.

systemen mee-evolueren. Ook de hardware wordt op geregelde

Net zoals de software op een gewone pc moeten de ASTRIDtijdstippen vervangen.

Preventief onderhoud
Op vaste tijdstippen worden alle sites bezocht en gebeurt er het

Releases zijn noodzakelijk om verschillende redenen:

nodige onderhoud. De basisstations van het radionetwerk bij-

•• om nog ondersteuning te kunnen krijgen van de fabrikanten,

voorbeeld krijgen twee keer per jaar een onderhoudsbeurt. Dat

die meestal support bieden tot twee versies terug,

houdt in dat de structuur grondig wordt schoongemaakt en dat

•• omdat ze nieuwe functies bieden voor de gebruikers.

er wordt gecontroleerd of alles aan de wettelijke eisen voldoet
en of de veiligheidsmaterialen in goede staat zijn.

Voor de releases moet de dienstverlening meestal tijdelijk
worden stilgelegd en moeten de systemen nadien opnieuw

Correctief onderhoud (bij incidenten)

worden opgestart. Dat vergt goede afspraken met de gebruikers.

Correctief onderhoud houdt in dat incidenten op de systemen

ASTRID plant dit soort onderhoud in overleg met de gebruikers.

zo snel mogelijk worden opgelost.

Zij kunnen bovendien tot op het laatste ogenblik alles laten

In het ASTRID Service Centre wordt de werking van de ASTRID-

opschorten, bijvoorbeeld als er net op dat moment een grote

infrastructuur permanent bewaakt. Als er zich een incident

interventie bezig is.

voordoet, of als een gebruiker een incident meldt, wordt er een
heel proces in gang gezet. Eerst wordt bepaald hoe kritiek het

Belangrijk is dat de gebruikers ervoor zorgen dat hun radio’s

incident is. Afhankelijk daarvan zijn er met de leveranciers en met

eveneens een update krijgen, zodat hun toestellen optimaal

de gebruikers afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen

blijven werken en ze gebruik kunnen maken van de nieuwe

incidenten moeten worden opgelost. Incidenten met grote gevol-

functies. De gebruikersorganisaties zijn immers verantwoorde-

gen voor het netwerk en dus voor de gebruikers moeten sneller

lijk voor hun eigen toestellen.

worden opgelost dan incidenten met beperkte of geen gevolgen.
Op het radionetwerk vinden de releases ongeveer om
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Evolutief onderhoud (releases)

de 18 maanden plaats. Ze worden provincie per provincie

Op geregelde tijdstippen verschijnen er nieuwe softwareversies

uitgevoerd. Voor de provinciale meldkamers zijn er vier

voor de verschillende ASTRID-systemen. Het updaten van de

releases per jaar.

ASTRID van A tot Z

3.3

Bedrijfszekerheid
van het netwerk
3.3.1 Single points of failure
en redundantie

dures opgezet om haar dienstverlening beter bestand te maken

Single points of failure zijn elementen in de systemen die,

•• Het Disaster Recovery Plan (DRP) Radio en provinciale

tegen rampen. Enkele voorbeelden:

als ze zouden falen, de dienstverlening in het gedrang

Paging. Als de radio- en/of paging-infrastructuur die in de

kunnen brengen. Om dat te voorkomen, worden derge-

verschillende provinciale meldkamers is opgesteld, zou uitval-

lijke kritieke elementen waar mogelijk dubbel uitgevoerd

len of vernietigd worden, voorziet het plan in een overname

(= redundantie).Als een element faalt, neemt een ander

van het verkeer door de back-upinfrastructuur in Brussel. De

gelijkaardig element zijn taken over en ondervindt de gebrui-

uitvoering van dit plan omvat meer bepaald het omleiden van

ker dus geen operationele hinder.

de transmissie naar Brussel, een kopie van de configuratie van
de uitgevallen apparatuur naar de back-upinfrastructuur en

ASTRID heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het weg-

het in werking stellen van die infrastructuur.

werken van dergelijke single points of failure. Enkele voorbeelden:

•• Het DRP nationale Paging. De paging-architectuur omvat

•• Grote delen van het radiosysteem zijn dubbel uitgevoerd. De

een nationale component; deze is redundant, en bij uitval

lussenstructuur zorgt eveneens voor de nodige redundantie:

van een van de twee eenheden kan de andere de dienstverle-

de basisstations zijn in een lus met elkaar en de provinciale

ning heel snel overnemen.

schakelaar verbonden. Als een verbinding tussen twee basis-

•• Over het algemeen (radio, paging en CAD) zijn de cruciale

stations uitvalt, blijven beide radiostations via de lus met het

componenten van de infrastructuur lokaal redundant: in de

netwerk verbonden. Commerciële netwerken werken veelal

kasten van deze apparatuur zijn de elektronische kaarten en

met een stervormig netwerk.
•• Elk ASTRID-basisstation is uitgerust met meerdere
zenders-ontvangers.
•• In de provinciale meldkamers zijn de meeste componenten dubbel uitgevoerd of zijn er maatregelen
genomen zodat er zo weinig mogelijk gevolgen zijn
voor de dienstverlening.

3.3.2 Disaster Recovery Plan

modules dubbel uitgevoerd.
•• In de provinciale meldkamers wordt de beantwoording van
de telefonische noodoproepen van de burgers (calltaking)
verzekerd door een cascadesysteem met verscheidene
niveaus en met spreiding van de werklast.
•• De batterijsystemen van de radio/pagingbasisstations
kunnen de stroomvoorziening enkele uren overnemen.
•• De lusvormige transmissie van de basisstations (provinciale
transmissie) en de redundantie bij de leveranciers van de

Met het oog op de voortdurende verbetering van de kwaliteit

interprovinciale transmissie bevorderen de robuustheid van

van haar dienstverlening heeft ASTRID infrastructuur en proce-

het radio- en het pagingnetwerk.

ASTRID van A tot Z

25



26

ASTRID van A tot Z

4

De communicatiediensten
in de praktijk
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4.1

Algemeen
4.1.1 Abonnementen

worden niet betaald met de abonnementsinkomsten, maar

Wie van het ASTRID-netwerk wil gebruikmaken, moet een

met een jaarlijkse subsidie die wordt toegekend in de begroting

jaarabonnement nemen.

van de federale staat.

•• Gebruikers uit de eerste categorie (artikel 7 in het beheerscontract, zie hoofdstuk 2) krijgen de ASTRID-dienstverlening

4.1.2 Validatie van eindapparatuur

aangeboden tegen kostprijs, aangezien ASTRID in de eerste

ASTRID onderwerpt elk model van radio of pager dat een leve-

plaats voor hen werd opgericht.

rancier op de markt brengt, aan een grondige controle op een

•• Voor de tweede categorie gebruikers (artikel 8 in het beheerscontract) gelden andere tarieven.

hele reeks technische en functionele criteria. Pas na die validatie mag een toestel op het ASTRID-netwerk worden gebruikt.

De prijs van een abonnement voor de openbare hulp- en veilig-

Een volledige, actuele lijst van de gevalideerde radio’s en pagers

heidsdiensten (eerste categorie) is vastgelegd in het beheers-

is te vinden via www.astrid.be.

contract tussen ASTRID en de Belgische Staat. Het algemene
principe is dat ASTRID voor haar openbare dienstverlening

Concreet komen op de lijst twee categorieën van terminals voor,

tegen kostprijs werkt, zonder winstmarge.

die allebei gebruikt kunnen worden op het ASTRID-netwerk.
•• Groen: gevalideerd en ondersteund door ASTRID.

Basistarief

•• Rood: gevalideerd, maar niet meer ondersteund door ASTRID.
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk als het toestel minder

De kostprijs werd van bij de start als volgt berekend:

goed werkt omdat bijvoorbeeld de software verouderd is.
de oorspronkelijke investeringskosten

144 miljoen euro

gedeeld door het verwachte aantal abonnees

40.000

gedeeld door de afschrijvingstermijn

15 jaar

Software-upgrades moeten de gebruikers zelf laten uitvoeren
door hun leverancier.

Die 239,6 euro zonder BTW was het starttarief voor een

4.1.3 Raamovereenkomst om 
de aankoopprocedure
voor radio’s te vergemakkelijken

basisabonnement bij het begin van de activiteiten van ASTRID

Om de bestelling van radio’s bij de leveranciers te vereenvoudi-

in 1998. Tweemaal per jaar (op 1 januari en op 1 juli) worden

gen, biedt ASTRID een raamovereenkomst. Raamovereenkom-

de tarieven aangepast aan de index der consumptieprijzen.

sten voor pagers worden niet langer aangeboden wegens de

De abonnementsprijs op 1 juli bedroeg 331 euro (excl. BTW)

lage aankoopprijzen. Als gebruikers toestellen uit de raamo-

per jaar.

vereenkomst aankopen bij een leverancier, h
 oeven zij zelf geen

= de oorspronkelijke abonnementsprijs

239,6 euro

overheidsopdracht meer uit te schrijven. Zo winnen ze heel

Afgeleide tarieven

wat tijd, terwijl ze er toch zeker van zijn dat het toestel aan alle

Het basisabonnement stemt overeen met een radiogebruiker

technische en functionele voorwaarden voldoet.

die alleen via spraak en SDS-berichten communiceert. Alle
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andere abonnementstarieven zijn afgeleid van dat bedrag,

Procedure

naar rato van het volume dat de communicatie in kwestie

ASTRID doet zelf regelmatig een offerteaanvraag bij de verschil-

inneemt op het ASTRID-netwerk. De onderhoudskosten

lende leveranciers van gevalideerde eindapparatuur. Onze

van de basisinfrastructuur (onderhoud van netwerken en

specialisten vergelijken vervolgens de offertes op het gebied van

meldkamers) en de werkingskosten van de vennootschap

prijs, technologie, service en accessoires. Met de leveranciers

ASTRID van A tot Z

van de toestellen die als beste naar voren komen, sluit ASTRID
vervolgens een raamovereenkomst voor één jaar, die daarna
eventueel kan worden verlengd.

•• De algemene voorwaarden bepalen de contractuele relaties
tussen ASTRID en haar klanten. Ze werden goedgekeurd
door de minister van Binnenlandse Zaken.
•• De bijzondere voorwaarden bepalen de specifieke regels

Als gebruikers toestellen (en de bijbehorende diensten zoals

afhankelijk van de dienstverlening die de verschillende

installatie en onderhoud) uit de raamovereenkomst willen

gebruikers vragen. De tekst van de bijzondere

aankopen, bezorgen ze eenvoudigweg een bestelbon aan de

voorwaarden werd goedgekeurd door de leden van het

leverancier. Op die manier voldoen ze aan de regels die gelden

Raadgevend Comité van Gebruikers voor de diensten die

voor overheidsopdrachten, zonder een lange procedure te

ze vertegenwoordigen.

moeten doorlopen.
De bijzondere voorwaarden bepalen met name alle confiEen lijst van toestellen in de huidige raamovereenkomst is

guraties en programmeringen van de gespreksgroepen, de

te vinden op www.astrid.be.

individuele gebruikers, de rechten van die gebruikers enzovoort.

4.1.4 H
 oe aansluiten
op het ASTRID-netwerk?

Die gegevens gelden als referentie voor de parameters van
de inbedrijfstelling door ASTRID.

Aansluiten op het ASTRID-netwerk is heel eenvoudig. De

3. Bestel de eindapparatuur

ASTRID-adviseurs en het ASTRID Service Centre staan altijd

De volgende stap is een administratieve: u schrijft een bestel-

klaar om u te helpen bij de volgende stappen.

bon uit voor de eindapparatuur die u hebt geselecteerd bij de
leverancier van uw keuze. Per toestel vraagt u ook een ASTRID-

1. Bepaal uw noden

abonnement aan. De contractvoorwaarden vermelden het

Hoeveel radio’s hebt u nodig? Welke types sluiten het best aan

aantal abonnementen en het type.

bij uw noden? En welke functies? Uw ASTRID-adviseur is de
ideale persoon om u te helpen uw noden te bepalen.

4. Bepaal de gebruiksrechten
Met de hulp van uw ASTRID-adviseur bepaalt u hoe de radio’s

Voor uw uitrusting hebt u de keuze uit verschillende leveran-

in uw organisatie zullen worden gebruikt. Wie gebruikt

ciers die door ASTRID gevalideerde apparatuur aanbieden. Of u

welk type radio? Welke gespreksgroepen worden er aange-

nu voor aankoop of voor leasing kiest, of voor het ene of het an-

maakt? Welke rechten krijgt elke gebruiker toegekend? Als

dere merk, uw ASTRID-adviseur kan voor u een reeks prijssimu-

de radio’s eenmaal geleverd zijn, kunnen ze op het netwerk

laties uitvoeren. Aan de hand van die eerste budgetraming kunt

worden geactiveerd. Het programmeren van de radio moet

u dan goed voorbereid een uitvoerige prijsofferte aanvragen bij

gebeuren volgens de regels van de fleetmapping die door elke

de leveranciers.

discipline zelf worden bepaald.

2. Sluit een contract af

5. Zorg voor opleiding en opvolging

Om een radio, een pager of een ander eindapparaat te

Zowel ASTRID als de verschillende opleidingscentra en

kunnen gebruiken op het ASTRID-netwerk, moet elke organi-

sommige leveranciers bieden opleidingen aan met betrekking

satie met ASTRID een contract met algemene en bijzondere

tot de ASTRID-systemen. Ze stellen gebruikers in staat de

voorwaarden sluiten. Voor elk toestel wordt een jaarabonne-

mogelijkheden van hun nieuwe communicatiemiddelen ten

ment afgesloten.

volle te benutten.

ASTRID van A tot Z
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1

4.2

2

3

4

5

Radiocommunicatie
4.2.1 V
 oordelen van digitale
radiocommunicatie
ASTRID-radiocommunicatie is digitale radiocommunicatie.

Er bestaan allerhande types radio, afhankelijk van het gebruik:
1

Naast de nationale dekking brengt dat nog een hele reeks
andere voordelen mee:

genoemd),
2

•• snelle en betrouwbare verbindingen,

bedienen zijn,
3

municatie en authentificatie van de terminals,

draagbare ATEX-radio’s die explosieveilig zijn en dus
bijvoorbeeld in gasomgevingen kunnen worden gebruikt,

•• zowel spraak- als datacommunicatie.

4

4.2.2 T
 ypes radio

5

Om via het ASTRID-netwerk te kunnen communiceren, heb-

draagbare radio’s met een eenvoudig toetsenbord die ook met handschoenen aan gemakkelijk te

•• optimale geluidskwaliteit,
•• maximale vertrouwelijkheid dankzij vercijfering van de com-

draagbare radio’s (ook wel portables of portofoons

mobiele radio’s voor spraak- en/of datacommunicatie die
kunnen worden ingebouwd in een voertuig,
vaste radio’s, vaak op een tafel gemonteerd, voor gebruik
in kazernes, commissariaten en kantoren.

ben de gebruikers een radio nodig. De TETRA-norm waarop
het ASTRID-radionetwerk is gebaseerd, is een open norm. Dat

Er komen geregeld nieuwe toestellen op de markt die mee

betekent dat fabrikanten van telecommunicatieapparatuur vrij

evolueren met de technologie en de verwachtingen van de

eindapparatuur kunnen ontwikkelen voor TETRA-toepassingen.

gebruikers en met steeds meer mogelijkheden. Een nieuw type

Als gevolg daarvan hebben ASTRID-gebruikers de keuze uit een

toestel mag echter pas op het ASTRID-netwerk worden gebruikt

ruim assortiment toestellen van diverse merken bij verschil-

als het gevalideerd is door ASTRID.

lende leveranciers.
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4.2.3 Accessoires

onbeperkt aantal groepsgesprekken voeren en genieten van alle

Naast radio’s zijn er ook heel wat accessoires op de markt die

diensten die verband houden met het gebruik van het netwerk.

het gebruiksgemak verhogen of de gebruikers extra mogelijk-

ASTRID biedt verschillende abonnementsformules aan, zodat

heden bieden: motokits, antennes, batterijen, handsfree kits,

de radiogebruikers het abonnement kunnen kiezen dat het

handmicrofoons, luidsprekers, accessoires voor covert gebruik …

dichtst aansluit bij hun noden. ASTRID biedt ook tijdelijke

4.2.4 Leveranciers en merken
Merken

radioabonnementen aan, bijvoorbeeld als een korps voor een
bepaald evenement tijdelijk extra radio’s huurt. Een overzicht
van de abonnementsformules vindt u op www.astrid.be.

Momenteel vertegenwoordigen de volgende merken het
merendeel van de TETRA-radio’s die gebruikt worden op het

Hoe zegt u een abonnement op?

ASTRID-netwerk: Cassidian, Cleartone, Motorola, Sepura.

Om een abonnement op te zeggen, bestaan er 3 mogelijkheden.
•• Een radioabonnement tijdelijk opzeggen. Daardoor wordt

Leveranciers

de radio onbruikbaar. Dat kan handig zijn om misbruik te

De lijst van leveranciers die gevalideerde ASTRID-apparatuur

voorkomen als een radio verloren of gestolen is. Let op: het

van de bovenstaande merken aanbieden op de Belgische markt

abonnement blijft gewoon doorlopen en wordt bijgevolg ook

is te vinden op www.astrid.be.

4.2.5 Software-updates en releases

het volgende jaar opnieuw aangerekend.
•• Een radioabonnement definitief opzeggen. Als het de bedoeling
is om een abonnement definitief op te zeggen, dan meldt u ons

Op geregelde tijdstippen verschijnen er nieuwe softwareversies,

dat uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de lopende

zowel voor het ASTRID-radionetwerk als voor de radio’s zelf. Net

periode. Het abonnement wordt stopgezet en wordt dus niet

zoals de software op een gewone pc moeten de digitale ASTRID-

verder aangerekend op de volgende jaarfactuur. ASTRID voert

systemen immers mee-evolueren met de vernieuwingen van de
fabrikanten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers

nooit een terugbetaling uit bij opzegging in de loop van het jaar.
•• Een abonnement overdragen op een andere radio. U wilt uw

om de software van hun radio’s up-to-date te houden, om op-

radio tijdelijk of definitief vervangen door een ander toestel

timaal gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden

zonder de abonnementsvoorwaarden te wijzigen? Dan is de

die het ASTRID-radionetwerk biedt. De contractvoorwaarden

swap-formule aangewezen. Ook in dat geval blijft het abon-

van ASTRID bepalen dat gebruikers ervoor moeten zorgen dat de

nement gewoon doorlopen.

softwareversie van hun radio’s maximaal twee versies ouder is
dan de recentste.

4.2.6 Radioabonnementen

Communicatie naar andere netwerken
Het is mogelijk om met een ASTRID-radio te bellen naar een
ander netwerk, zoals naar een vaste telefoon of gsm, of erdoor

Voor elk radiotoestel moet een radioabonnement worden

opgebeld te worden. U kunt per abonnement bepalen of die

afgesloten. Met een jaarabonnement kan een gebruiker een

mogelijkheid moet worden toegekend.

ASTRID van A tot Z
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Radio position to CAD
Radio position to provider
CENTRAL
LOCATION
SERVER
DISPATCHING
100 - 101 - 112

GPS

LOCAL DISPATCHING
LCT

OTHER
PROVIDER

END USER
DISPATCHING

4.3

Mobiele

datatoepassingen
4.3.1. Lokalisatieoplossingen

een straat waar veel inbraken gebeuren. Het is een toepassing

Radio Position to CAD / to Provider

die gebruikers in staat stelt om hun ploegen op het terrein nog

Met Radio Position kunnen gebruikersorganisaties op het mo-

beter in te zetten. Voorlopig zijn de beschikbare tools specifiek

ment zelf de positie van hun ploegen op het terrein opvolgen.

voor politiezones ontwikkeld.

Dat kan de veiligheid van de patrouilles verhogen, en bovendien
zijn de gegevens bruikbaar voor allerlei toepassingen.

SDS to GPS
Via een SDS-to-GPS-melding ontvangt een ploeg in haar voer-

ASTRID heeft een centrale locatieserver aan het ASTRID-

tuig meteen de juiste coördinaten van haar bestemming. De

radionetwerk gekoppeld. Die server ontvangt de coördinaten

ploeg hoeft de gps zelf niet meer in te stellen en weet meteen

van de (ingebouwde) gps van de radio’s en stuurt ze door naar

waar ze heen moet. Voor brandweerkorpsen, politiediensten en

de meldkamer. Momenteel zijn er twee diensten beschikbaar

andere hulpdiensten is het een interessante toepassing om ef-

die combineerbaar zijn:

ficiënter ploegen aan te sturen en de aanrijtijden te verkorten.

•• Radio Position to CAD: de server stuurt de posities van de

De provinciale meldkamer (CIC/HCS) stuurt bij de aanmaak

radio’s naar de provinciale meldkamer (CIC/HCS) of een

van een incident standaard een kort tekstbericht (SDS) naar de

dispatchingstation op afstand (LCT).

ingezette ploeg, met daarin onder meer het adres van het inci-

•• Radio Position to Provider: de server stuurt de posities van

dent, het type incident, de gegevens van de oproeper enzovoort.

de radio’s naar een ander systeem (externe provider). De ge-

SDS to GPS voegt daar nog een tweede bericht aan toe met de

gevens zijn dus bruikbaar voor allerlei toepassingen.

XY-coördinaten van de locatie. De boordradio ontvangt ook dat
bericht en stuurt de gegevens naar de gps in de wagen, zodat de

Radio Position is beschikbaar voor draagbare en mobiele radio’s

ploeg vlot naar de juiste locatie kan navigeren.

uitgerust met het Location Information Protocol (LIP) of met het
protocol Smartmove. De enige beperking is die van het gps-sig-

De ploeg hoeft het adres niet meer in de gps in te typen, waar-

naal, dat niet in gebouwen kan doordringen. Patrouilles die zich

door tijd wordt bespaard en de kans op foutjes afneemt. Ook

in een gebouw bevinden, zullen dus niet altijd zichtbaar zijn.

als er geen precies adres is, bijvoorbeeld als het gaat over een
kruispunt of een parking, weet de gps dankzij de XY-coördinaten

Georapportering
Met een georapporteringstool kunnen gebruikers analyses
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toch precies waar de ploeg heen moet.

maken van de bewegingen van hun mobiele ploegen (in voer-

4.3.2. Mobiele dataterminals (MDT)

tuigen, te paard, op de fiets). De provinciale meldkamers leveren

MDT’s zijn draagbare computers in een voertuig die via de

daarvoor de gegevens aan. In tegenstelling tot Radio Position

mobiele radio met het ASTRID-netwerk worden verbonden. Via de

gaat het hier louter om analyses achteraf. Zo kan men bijvoor-

MDT kunnen de ploegen op het terrein databanken raadplegen,

beeld risicozones bepalen, zoals een gevaarlijk kruispunt of

documenten opmaken en schriftelijke informatie uitwisselen.

ASTRID van A tot Z

De MDT’s werken via het TETRA-netwerk, maar kunnen ook

opzoekingen in een databank. Voor grote hoeveelheden data

gebruik maken van 3G-netwerken. Dankzij die breedbandver-

is het TETRA-netwerk echter niet geschikt.

binding kunnen de MDT’s uitgroeien tot volwaardige mobiele
kantooroplossingen, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om

Daarom wil ASTRID haar gebruikers de mogelijkheid g even

uitgebreide en snelle opzoekingen te doen in de databases.

gebruik te maken van de commerciële 3G-netwerken

Ploegen die met een MDT zijn uitgerust, kunnen alle informatie

Network Operator (MVNO) die diensten aanbiedt via het

raadplegen over het incident dat hen werd toegewezen.

netwerk van derden.

in België. A STRID wordt op die manier deels een Mobile Virtual

Ploegen met een MDT kunnen ook toegang krijgen tot interne of
externe databases.

Gedeelde data voor betere samenwerking
Via de MVNO-constructie kan ASTRID de ervaring die het de

Voor de politie zijn de MDT’s uitgerust met de I/Mobile software.

afgelopen jaren heeft opgebouwd, ook inzetten voor een data-

Met dat programma kunnen ploegen op het terrein gegevens die

communicatieaanbod. Het multidisciplinaire karakter van de

nodig zijn om interventies te coördineren, delen met de meld

ASTRID-spraakcommunicatie heeft immers ontegensprekelijk

kamer. Als de opdracht het opstellen van een PV vereist, worden

zijn meerwaarde bewezen. Gemeenschappelijke toepassingen

de in I/Mobile ingevoerde gegevens automatisch overgenomen.

bevorderen heel duidelijk de uitwisseling van informatie tussen de
verschillende diensten.

ASTRID werkt voor de MDT’s samen met de federale p
 olitie
(Directie Telematica Radio Communicatie – DST/DTRC).

Wat geldt voor de spraakcommunicatie, geldt evenzeer

Voor meer details kunt u contact opnemen met de Directie

(en zelfs nog meer) voor de gegevenscommunicatie

Telematica Radio Communicatie (DTRC) van de federale politie:

(positiebepaling, dispatching, vertrouwelijke gegevens,

T 02 642 67 48

bestanden, afbeeldingen, video, plannen, biometrische gege-

F 02 642 64 37

vens enzovoort). ASTRID is voor de verschillende disciplines

E dgs.dst.dtrc.staff@police.be

de ontmoetingsplaats voor mobiele communicatie, en moet
dat ook blijven in de toekomst. Door aan te sluiten op
de Blue Light Mobile -dienstverlening van ASTRID, vermijden
de hulp- en veiligheidsdiensten de versnippering die vroeger
ook de spraakcommunicatie zo moeilijk maakte.

Service- en veiligheidsgaranties
Het ASTRID-aanbod zal specifiek afgestemd zijn op de noden
van de hulp- en veiligheidsdiensten. Bovendien wil ASTRID
in haar data-aanbod via de 3G-netwerken hogere service- en
veiligheidsgaranties aanbieden.
Ook op het vlak van de beveiliging van de communicatie en
de beschikbaarheid van de dienstverlening bouwt ASTRID
extra garanties in. Wat de dekking betreft is het de bedoeling om gebruik te maken van verschillende 3G-netwerken.
Op plaatsen waar er geen dekking is, schakelt de terminal van
de gebruiker dan automatisch over op een 3G-netwerk dat op

4.3.3. Blue Light Mobile

die plaats wel dekking biedt.

Om tegemoet te komen aan de toenemende nood aan mobiele

Meer en snellere toepassingen

datatoepassingen voor de hulp- en veiligheidsdiensten lanceert

Het gebruik van een 3G-verbinding naast het bestaande TETRA-

ASTRID het 3G-aanbod Blue Light Mobile.

aanbod brengt heel wat innovatieve toepassingen binnen
handbereik. Met de 3G-breedbandverbinding wordt het onder

De TETRA-technologie is voornamelijk ontwikkeld voor

meer mogelijk om foto’s of videobeelden van bewakingscamera’s

spraakcommunicatie maar kan ook datacommunicatie aan,

rechtstreeks naar mobiele apparaten te sturen. Ook opvragingen in

zij het vooral ‘short data’, zoals SDS-berichten of eenvoudige

een database zullen veel sneller en efficiënter kunnen gebeuren.
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4.4

Paging
Een pager, bieper of semafoon is een eenvoudig toestelletje

4.4.3 Belangrijke eigenschappen

waarop iemand korte berichten of codes kan ontvangen. Onder

Kenmerken van de ASTRID-paging:

meer de brandweerkorpsen, die voor een groot deel een beroep

•• beschikbaarheid

doen op vrijwilligers, de Civiele Bescherming en verscheidene

•• landelijk netwerk

medische diensten gebruiken de ASTRID-paging om hun per-

•• maximale indoor dekking

soneel op te roepen bij een incident. Met de paging van ASTRID
kunnen gebruikers snel pagingberichten sturen en ontvangen

ASTRID streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid,

op het hele Belgische grondgebied. Het ASTRID-pagingnetwerk

onder meer door de cruciale onderdelen van het netwerk redun-

biedt maximale indoor dekking.

dant te maken. Het pagingnetwerk wordt net als het radionetwerk 24 uur op 24 bewaakt door het ASTRID Service Centre.

Pagingberichten versturen naar een pager kan via de telefoon,
via een ASTRID-radio of heel specifiek via een pc of alarmerings-

Niet versleuteld

terminal. Ook de provinciale meldkamers die werken met de

De pagingberichten die een korps naar zijn manschappen

computer aided dispatching (CAD) van ASTRID spelen een rol in

stuurt, zijn (in tegenstelling tot de radiocommunicatie) niet

de alarmeringsketen. Zij versturen een elektronisch bericht naar

versleuteld en kunnen dus onderschept en gelezen worden.

de alarmeringsterminals van de brandweerkorpsen, die op hun

De bevoegde overheden (FOD Binnenlandse Zaken en FOD

beurt de medewerkers oproepen op hun pager.

Volksgezondheid) roepen de brandweerkorpsen en hulpdien-

4.4.1 Pagers

sten dan ook op om alleen het interventietype naar de pagers
te sturen, en bijvoorbeeld geen adressen of persoonsgege-

ASTRID-paging is gebaseerd op de POCSAG-norm. Dat protocol

vens. Bij de opstart van de ASTRID-paging is er in overleg met

kreeg zijn naam van het standaardiseringscomité van de Britse

de gebruikers gekozen voor een technologie zonder versleu-

post die het ontwikkelde (Post Office Code Standardisation

teling omdat versleuteling berichten zou kunnen vertragen

Advisory Group, POCSAG). De ASTRID-paging is erg gebruiks-

en er bovendien duurdere apparatuur voor nodig is.

vriendelijk en er is een ruim assortiment eindapparatuur
beschikbaar, aangepast aan de noden van verschillende
types gebruikers.

4.4.2 Types pagers

4.4.4 Alarmeringsterminals
Om manschappen op te roepen, gebruiken de meeste korpsen
een (onbemande) alarmeringsterminal. Dat is een computer

Verscheidene leveranciers bieden een assortiment pagers aan die

met alarmeringssoftware die gekoppeld is aan een ASTRID-

op het ASTRID-netwerk kunnen worden gebruikt. Bij de validatie

radio. In het systeem zitten de pagers van het korps voorge-

van de pagers die op het netwerk zijn toegelaten, heeft ASTRID vol-

programmeerd. Als er een alarm binnenkomt, dan stuurt de

op rekening gehouden met de praktische noden van de g ebruikers.

alarmeringsterminal pagingberichten naar de manschappen

Er zijn dan ook allerlei types van pagers beschikbaar:

die naar de kazerne moeten komen.

•• residentiële pagers,
•• professionele pagers, voor intensiever gebruik,

Een alarmeringsterminal biedt heel wat mogelijkheden, zoals

•• explosieveilige pagers die voldoen aan de ATEX-richtlijn en in

groepsoproepen. Groepen kunnen vooraf worden geprogram-

een gasomgeving kunnen worden gebruikt,

meerd, zodat bij een bepaald incident precies de juiste mensen

•• pagers uitgerust met ontvangstbevestiging en

worden opgeroepen, bijvoorbeeld het duikersteam als het gaat

met gps-positionering.
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om een drenkeling.

Paging: 3 toegangsmethodes

1

2

3

HTTP - to - PAGE

AL

SDS - to - PAGE

ER

T

TELEPHONE

Drie toegangsmethodes

als back-up te gebruiken, bij problemen om via http of SDS

Bij gebruik van een alarmeringsterminal biedt ASTRID drie me-

toegang te krijgen tot het pagingsysteem. De gebruiker – of

thodes om toegang te krijgen tot het pagingnetwerk:

de alarmeringsterminal – belt dan via een telefoon of een

•• Via een beveiligde vaste verbinding (http to page).

gsm de spraakserver van het pagingnetwerk op en voert

•• Via een ASTRID-radio verbonden met de alarmeringstermi-

de nummers van de op te roepen pagers in, en het bericht

nal (SDS to page).

dat u wilt versturen.

•• Via een automatische telefonische oproep (DTMF) (PSTN to page).
Zowel bij http to page als bij SDS to page zijn er twee toegangs-

Correcte programmering

punten tot het pagingnetwerk (IP-adressen), met het oog op

ASTRID verdeelt zelf geen alarmeringsterminals: gebruikers

extra zekerheid.

kunnen een terminal bestellen bij een leverancier. De

1. Http to page

correcte programmering van de alarmeringsterminals

Http to page is de recentste toegangsmethode tot de paging-

(met inbegrip van de cascade naar de verschillende

dienst van ASTRID. Ze biedt heel wat voordelen:

toegangsmethodes) is cruciaal met het oog op een hoge

•• Snellere en bedrijfszekere toegang tot het pagingnetwerk.

beschikbaarheid. Voor de programmering zijn enkel de

•• Berichten komen na enkele seconden aan op de pagers.

gebruikers zelf verantwoordelijk.

•• 40 verschillende berichten tegelijkertijd versturen.
•• SDS to page en PSTN to page worden dan gebruikt als
dubbele back-up.

4.4.5 Leveranciers en merken

De verbinding tussen het pagingnetwerk van ASTRID en de alar-

De lijst met leveranciers van gevalideerde pagingapparatuur op

meringsterminal van de gebruiker wordt tot stand gebracht via

de Belgische markt vindt u op www.astrid.be.

een beveiligde SDSL-verbinding (64 kb up & down) op de telefoonlijn, een router en een firewall. Het gaat om een dataverbinding

4.4.6 Abonnementen

waarlangs berichten worden verstuurd via het http-protocol.

Om een pager te kunnen gebruiken op het ASTRID-netwerk,
hebt u per pager een abonnement nodig. De huidige abonne-

2. SDS to page

mentsprijzen vindt u op www.astrid.be.

Via de ASTRID-radio waaraan de alarmeringsterminal is gekoppeld, wordt er een kort tekstbericht (SDS) gestuurd naar de SDS-to-

Momenteel maken de Belgische brandweerkorpsen

page-servers. Die geven het bericht vervolgens door aan de pagers.

gratis gebruik van de pagingdienst, in afwachting dat
alle 100-112-meldkamers worden uitgerust met de CAD-

3. PSTN to page

technologie en de brandweer dan wordt ingezet vanuit die

Het is aanbevolen de telefonische toegangsmethode alleen

vernieuwde meldkamers.
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4.5

Dispatching

Vandaag worden alle oproepen naar het noodnummer 101

De computerondersteunde meldkamers maken het mogelijk

van de politie behandeld in een van de elf provinciale meld-

noodoproepen van de burger te ontvangen, ze door te sturen

kamers uitgerust met het ASTRID CAD platform. Er is er een in

naar de bevoegde dienst en de ploegen op het terrein te on-

elke B
 elgische provincie en een in het Brussels Hoofdstedelijk

dersteunen met allerlei informatie. Zo’n centrale meldkamer

Gewest. In een aantal provincies worden de oproepen naar de

op provinciaal niveau biedt grote voordelen, zowel op operati-

noodnummers 100 en 112 (brandweer en de medische hulp-

oneel (algemene coördinatie) als op technisch vlak (krachtige

diensten) ook behandeld via de CAD van ASTRID.

en dubbel uitgevoerde apparatuur). De elf meldkamers staan
ook in contact met elkaar, voor incidenten of gebeurtenissen die

ASTRID biedt meldkameroplossingen aan in twee vormen:

de provinciegrenzen overschrijden.

•• de provinciale meldkamers van waaruit in elke provincie
noodoproepen worden beantwoord;
•• lokale dispatchingoplossingen voor organisaties die dat wensen.

In elke meldkamer vinden we een aantal werkstations. Die zijn
aangesloten op
•• het radiocommunicatiesysteem,

De basis van dat alles is computerondersteunde meld
kamertechnologie, ook wel CAD of computer aided dispatching genoemd. De meldkamers zijn volledig geïntegreerd in
het ASTRID-radionetwerk.

operationele informatie bevatten,
•• de telefooncentrale voor het aannemen
van de noodoproepen.

4.5.1 Provinciale meldkamers

Op die manier beschikt de dispatcher over een volledig geïn-

ASTRID stelt elf provinciale meldkamers ter beschikking van de

tegreerd hulpmiddel waarmee hij oproepen kan aannemen,

hulp- en veiligheidsdiensten. Enkele termen:

doorsturen en de gebeurtenissen kan opvolgen. Daarnaast kan

•• CAD: computer aided dispatching, de technologie van de

hij ondersteuning bieden aan de ploegen op het terrein: de

ASTRID-meldkamers.
•• CIC: de provinciale meldkamer wordt door de politie ook wel

positie bepalen van incidenten, een route uitstippelen, aanvullende informatie bezorgen, versterking oproepen enzovoort. De

CIC of Communicatie- en informatiecentrum genoemd.

ploegen op het terrein kunnen op hun beurt de databanken van

•• HCS100/112 of 100/112-centrale: de medische discipline

de meldkamers vanop afstand raadplegen, bijvoorbeeld vanuit

en de brandweer hebben het dan weer over de Hulpcentra
100/112 (HCS100/112) of de 100/112-centrales.
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•• een lokaal computernetwerk met databases die alle
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hun interventievoertuig.

Migratie 112:
naar een eengemaakt noodnummer
De regering heeft beslist dat op termijn alle noodoproepen (100,

Enkele functies van een provinciale meldkamer:
•• Oproepbeantwoording met invoering van de gegevens
van de oproeper

101, 112 ...) zullen terechtkomen in geïntegreerde centrales, van-

•• Invoeren van incidentgegevens

waar ze meteen aan de juiste dienst worden doorgegeven.

•• Weergave van aanvullende gegevens op basis van de plaats
van het incident

Die geleidelijke samensmelting van CIC’s en HCS 100 past in het

•• Toepassing van protocolakkoorden

Project 112 van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking

•• Oproepen opnieuw beluisteren

met de FOD Volksgezondheid. Dat is op zijn beurt het gevolg van

•• In- en uitloggen van ploegen

de Europese betrachting om in elke lidstaat het unieke nood-

•• Keuze van ploegen op basis van beslissingsondersteuning

nummer 112 te realiseren.

•• Toewijzing van opdrachten en opvolging van de ploegen
•• Versturen van incidentinformatie naar de ploegen (MDT)

In 2013 werden in vier meldkamers zowel de politionele als de

•• Berichten versturen

medische en brandweeroproepen behandeld (101-100-112),

•• Raadpleging van interne en externe databanken

met name in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Namen en

•• Rapporten aanmaken

West-Vlaanderen. ASTRID verzorgt bij de migraties louter het

•• Positiebepaling van ploegen en incidenten met visuele

technische luik en de ASTRID-opleiding van de calltakers. De

ondersteuning (GIS)

andere aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de FOD

•• Route planner (GIS)

Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid.

•• Definiëren en samenstellen van ploegen
•• …

Functies
De meldkamers ontvangen, identificeren en verdelen de oproe-

ASTRID ontwikkelde diverse diensten om gegevens uit de

pen en zorgen voor de opvolging van de gemelde incidenten

CAD-databanken van de provinciale meldkamers in real-time

volgens vooraf uitgewerkte scenario’s of protocols. De dispat-

te versturen naar externe platformen die door verschillende

chers doen dat met behulp van multifunctionele werkstations

disciplines worden beheerd (CAD to MUGREG voor de FOD Volks-

waarin informatica, radiocommunicatie en telefonie volledig

gezondheid, CAD to ISLP voor de politie, Track&Trace voor de PZ

geïntegreerd zijn. Met dat polyvalente hulpmiddel groeit de

Antwerpen, de verbinding naar de alarmeringsterminals van

dispatcher uit tot de bondgenoot van de ploegen op het terrein.

de brandweer …).
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De Regie der Gebouwen stelt een technisch lokaal ter beschikking
waar ASTRID haar infrastructuur (servers …) mag plaatsen. De Regie
is verantwoordelijk voor het installeren van de facilitaire apparatuur (koeling, verlichting, elektrische installaties …). Het onderhoud
van die facilitaire apparatuur is ten laste van de Federale Politie.

Releases
Net zoals bij andere software verschijnen van de CAD-software
(Computer Aided Dispatching) geregeld nieuwe versies. ASTRID
zorgt er via haar onderaannemers voor dat de meldkamersoftware stelselmatig up-to-date wordt gehouden.
Wanneer meldkamers opmerkingen hebben op de CADsoftware, kunnen ze die altijd aan het ASTRID Service Centre

Parameters

melden. Het hele jaar door actualiseert leverancier Intergraph

De databanken die door de centrales worden gebruikt, bevatten

de software in opdracht van ASTRID. De vernieuwingen worden

per straatsegment allerlei gegevens waaronder de theoretische

gebundeld en vier keer per jaar wordt de nieuwe software in alle

snelheid die een voertuig daar kan halen. Die waarden hangen

meldkamers uitgerold. De update duurt een hele dag en gebeurt

af van allerlei parameters, zoals het type weg. Daarnaast is ook

meldkamer na meldkamer en in nauw overleg. Er wordt steeds

de activeringstijd van hulpdiensten een belangrijke parameter

voor gezorgd dat de meldkamers maximaal operationeel blijven

bij het aanbevelen door het dispatchingsysteem. Deze instel-

tijdens de update.

lingen kunnen altijd worden aangepast aan de noden op het
terrein en de praktijkervaring van de hulpverleners.

4.5.2 Lokale dispatchingoplossingen
Sommige korpsen rekenen alleen voor het ontvangen van de
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Kaartgegevens

noodoproepen (calltaking) op de provinciale meldkamer. De

Cartografische gegevens veranderen bijna constant. De houd-

dispatching van hun mensen en middelen doen ze zelf. Aan die

baarheidsdatum van een kaart is dus zeer kort. ASTRID werkt

korpsen biedt ASTRID dispatchingoplossingen op afstand, in

samen met het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) voor het

de vorm van line connected terminals (LCT). Die terminals zijn

up-to-date houden van het stratennetwerk. Het NGI kan ook

verbonden met de provinciale meldkamers (CIC en HCS100),

op aanvraag straten intekenen die niet altijd aanwezig zijn

maar worden dus op afstand gebruikt. Die afstand moet worden

op commerciële kaarten, bijvoorbeeld op privéterreinen zoals

overbrugd door middel van transmissielijnen en beschermd

campings, parken, ziekenhuizen … Op vraag van de hulp- en vei-

met firewalls, waardoor LCT’s kwetsbaarder zijn voor mogelijke

ligheidsdiensten worden de kaarten aangevuld met specifieke

technische problemen dan dispatchingwerkstations die zich in

gegevens zoals gasleidingen. Per jaar voert het NGI meerdere

de beveiligde omgeving van een CIC bevinden – een feit waar

updates van de kaarten uit.

korpsen rekening mee moeten houden.

Gebouwen

Afhankelijk van het model heeft een LCT functies die vergelijk-

De meldkamers bevinden zich in gebouwen die eigendom zijn

baar zijn met de functies van een werkstation in de provinciale

van de Regie der Gebouwen. Ze worden bemand door personeel

meldkamer: men kan er gespreksgroepen mee beheren, data-

van de politie en de hulpdiensten.

bases van de provinciale meldkamer aanvullen of raadplegen,
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ploegen dispatchen enzovoort. De dispatcher kan de ploegen

en de CAD Viewer, die ook kunnen worden aangekocht. De huidige

op het terrein allerlei nuttige informatie bezorgen, bijvoorbeeld

abonnementsprijzen vindt u op www.astrid.be. Opgelet: de prijzen

over de plaats van een incident en het traject ernaartoe, en

worden enkel gegeven voor begrotingsdoeleinden, aangezien ze

eventueel plannen, rapporten of documenten doorsturen.

onderhevig zijn aan schommelingen van de index. ASTRID bezorgt
u op verzoek een nauwkeurige, uitvoerige en up-to-date offerte.

Organisaties die beschikken over Radio Position kunnen op de
kaart van hun LCT zien waar hun mensen of voertuigen zich

De LCT’s worden op de provinciale meldkamers aangesloten via

bevinden. Dat bespaart een korps heel wat communicatie, het

een huurlijn die ten laste is van de gebruiker en dus niet in de

verhoogt de efficiëntie en niet in het minst de veiligheid van de

prijs is begrepen.

ploegen op het terrein.
Wat de CAD Viewer betreft, heeft de Raad van bestuur van
ASTRID biedt verschillende soorten LCT’s aan:

ASTRID op 8 september 2000 besloten een deel van de kosten op

•• Dispatch/D

zich te nemen om die oplossing goedkoper aan de gebruikers te

•• Dispatch/S

kunnen aanbieden. Daarom werd een nationaal aantal van in

•• Dispatch/N

totaal 454 CAD Viewers opgedeeld in basisquota per politiezone.

•• CAD Viewer

Politiezones kunnen wel meer CAD Viewers in gebruik nemen

•• MDT

dan voorzien in die basisquota, maar dan tegen een hogere

•• Radio Dispatch

prijs (zonder bijdrage van ASTRID). ASTRID kan u daarvoor een

Meer info op www.astrid.be

prijsopgave bezorgen.

Abonnementen voor dispatchingoplossingen
op afstand (LCT)

De basisquota-prijzen zijn dus maar geldig tot het voorziene

ASTRID stelt de LCT’s ter beschikking via een all-in huurformule:

gekeurd. ASTRID zal bij het opstellen van een begrotingsofferte

een jaarlijkse bijdrage die de afbetaling van de apparatuur, het

de toegekende basisquota vermelden. Overigens geldt hetzelfde

onderhoud en het ASTRID-abonnement dekt. De LCT’s worden

principe voor de Dispatch/N in de mate dat een korps dat type

enkel te huur aangeboden, met uitzondering van de Dispatch/N

werkstation wenst te gebruiken in plaats van een CAD Viewer.

aantal zoals dat door de Raad van bestuur van ASTRID werd goed-

ASTRID van A tot Z

39

40

ASTRID van A tot Z

5

De technologie:
TETRA en meer…
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TETRA, of TErrestrial Trunked RAdio, is een in Europa ontwikkelde

De ontwikkeling van TETRA door het Europees Instituut

norm voor de digitale radiocommunicatie van spraak en gegevens.

voor Telecommunicatienormen (ETSI) werd ondersteund

Ondertussen werd de norm wereldwijd geïmplementeerd. TETRA

door de Europese Commissie en door een vereniging

komt heel specifiek tegemoet aan de noden van professionele

van leveranciers, operators en gebruikers (de TETRA

gebruikers, met name de hulp- en veiligheidsdiensten. Het ASTRID-

& Critical Communications Association), waaronder een groot

radiosysteem berust op de TETRA-norm en werkt in de frequentie-

aantal hulp- en veiligheidsdiensten.

band 380-400 MHz die speciaal is voorbehouden voor de hulp- en
veiligheidsdiensten in Europa.

5.1

Voordelen
Meer dan analoge systemen of digitale systemen als gsm,
beantwoordt de TETRA-norm aan specifieke eisen van professionele gebruikers. Vooral het feit dat groepsoproepen mogelijk
zijn, onderscheidt TETRA van andere technologieën zoals gsm.
•• TETRA maakt het mogelijk een oproep tot stand te brengen
in minder dan een halve seconde.
•• De typische oproep in een TETRA-systeem, de groepsoproep,

TETRA-apparatuur op de markt. De gebruiker kan dus kiezen
uit een ruim assortiment radio’s.
•• TETRA biedt een maximale beschikbaarheid omdat
TETRA-netwerken gesloten zijn en voorbehouden zijn voor
de hulpdiensten, wat het uitermate geschikt maakt voor
communicatie tijdens noodsituaties. Open netwerken als

is van cruciaal belang voor de hulpdiensten. Met TETRA

gsm hebben tijdens noodsituaties de neiging om verzadigd

zijn zowel één-op-ééngesprekken mogelijk als gesprekken

te raken wegens de massale oproepen op één plaats. Als

van één dispatcher met een volledige groep, of van alle leden

TETRA-systemen verzadigd raken, worden de oproepenaan-

van de groep met elkaar. Groepen kunnen indien nodig ook

vragen soms vertraagd, maar ze gaan niet verloren. En als het

met elkaar communiceren, en het is mogelijk om prioritei-

netwerk wegvalt, kunnen de radio’s nog altijd rechtstreeks

ten in te stellen voor de oproepen.

met elkaar communiceren.

•• TETRA maakt authentificatie van de gebruikers en encryp-

•• TETRA werd ontwikkeld om de interoperabiliteit van de sys-

tie van het spraak- en dataverkeer mogelijk, waardoor het

temen te garanderen. Een radio van de hulp- en veiligheids-

ASTRID-netwerk de vertrouwelijkheid en veiligheid biedt die

diensten van één land, moet in principe functioneren op een

de gebruikers verwachten.

TETRA-netwerk in een ander land, zonder aanpassing van de

•• Een digitaal systeem heeft een betere geluidskwaliteit dan
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radio. Tot nu toe is dat echter niet mogelijk op grote schaal. Er

een analoog systeem. De TETRA-technologie filtert bovendien

werd namelijk door Europa nog geen financiering voorzien

alle storende achtergrondgeluiden weg. Zelfs als iemand

van de nodige interfaces om dat op een eenvoudige manier

spreekt nabij een helikopter, autosnelweg of vliegtuig biedt

mogelijk te maken.

TETRA een constante spraakkwaliteit.
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•• TETRA is een open norm. Verscheidene fabrikanten brengen

5.2

Basisprincipes
5.2.1 Gespreksgroepen en fleetmapping

Air interface encryptie

Het radionetwerk is opgebouwd rond het concept van de

De TETRA-norm ondersteunt air interface encryptie. Die vei-

‘gespreksgroep’: het dynamisch aanmaken van virtuele groe-

ligheidsbarrière is actief voor alle radio’s waarvoor de hulp- en

pen van mensen die op basis van hun opdracht met elkaar

veiligheidsdiensten aan ASTRID de invoering van encryptie

moeten kunnen communiceren. De groepen worden vooraf

hebben toegestaan.

samengesteld, of ‘op maat’ wanneer er zich een incident
heeft voorgedaan.

Air interface encryptie betekent dat alle verzonden informatie
(spraak, data, korte berichten, statussen, identiteiten, contro-

Fleetmapping vertaalt de operationele processen van een

lekanaal) wordt vercijferd met behulp van geheime sleutels en

organisatie in de programmering van het radiosysteem. Een

geheime algoritmes, en daardoor volledig onbegrijpelijk wordt.

fleetmap wordt niet opgesteld door ASTRID, maar door de

Alleen de opgeroepene, die over hetzelfde algoritme en over

disciplines zelf. Ze bepaalt bijvoorbeeld wie met wie mag en

dezelfde sleutel beschikt, kan de informatie decoderen. Dat

kan communiceren, welke rechten de dispatchers krijgen,

algoritme maakt integraal deel uit van de radioterminal.

waar de noodoproepen vanuit een radio moeten terechtko-

Het algoritme dat op het ASTRID-netwerk ingevoerd werd is

men enzovoort.

TEA2. Dat algoritme werd door het ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ontwikkeld om uitsluitend door de

Fleetmapping is onder meer belangrijk om in een crisissituatie

hulp- en veiligheidsdiensten in de EU- en Schengenlanden ge-

het aantal verschillende gespreksgroepen per mast te beperken.

bruikt te worden. Deze encryptievorm is overal op het ASTRID-

Op die manier kunnen de radiogebruikers in crisissituaties het

netwerk ingevoerd.

ASTRID-netwerk optimaal blijven benutten zonder het systeem
te overbelasten.

5.2.2 Beveiliging en encryptie

End-to-end-encryptie
De door ASTRID gebruikte TETRA-technologie biedt de hulpdiensten ook de mogelijkheid een nog hogere graad van beveiliging

Het ASTRID-netwerk biedt een hele reeks veiligheidsdrempels

te benutten door gebruik te maken van vercijfering over het hele

om afluisteren te voorkomen, met als voornaamste: digitali-

communicatietraject: de zogenaamde end-to-end encryptie.

sering, trunking, authenticatie en vercijfering (of air-interface

Dat is een vorm van vercijfering van de communicatie die enkel

encryptie). Daardoor biedt het ASTRID-netwerk een hoge

de communicerende radio’s kunnen decoderen.

beveiliging tegen afluisteren. Korte tekstberichten en radio
gesprekken kunnen dus vandaag niet worden onderschept,
mits de radioterminal en de encryptie juist worden gebruikt.

Encryptie: de uitzonderingen

ASTRID blijft ook waakzaam met betrekking tot eventuele

Communicatie via back-to-backoplossingen en radiocom-

nieuwe afluistertechnieken.

municatie in fall-backmodus zijn niet versleuteld.
•• De fall-backmodus maakt het mogelijk om een verbinding

Trunking en authenticatie
als veiligheidsdrempels
Trunking (dynamische frequentietoewijzing) houdt in dat de
radiofrequenties aan de gebruikers worden toegewezen naar-

tussen radio’s tot stand te brengen als het netwerk is uitgevallen. Aangezien de radio’s dan niet meer via het netwerk
communiceren, werkt ook de netwerkbeveiliging niet meer.
•• In het verleden waren back-to-backoplossingen een

gelang van de noden van het ogenblik. Daardoor is het netwerk

overgangsmaatregel bij de overstap naar ASTRID. Ze leg-

sowieso veel moeilijker af te luisteren dan bij de oude analoge

gen een link tussen TETRA-toestellen en de oude analoge

radiocommunicatie-apparatuur van de hulpdiensten.

radio’s die een organisatie nog (gedeeltelijk) in gebruik
heeft. In dat geval kan de TETRA-beveiliging niet meer

Authenticatie betekent dat elke radio op het netwerk een unieke

werken aangezien men terugvalt op de beveiligings

identificatiecode heeft. Op die manier krijgen alleen door

niveaus van een analoog netwerk.

ASTRID toegelaten radio’s toegang tot het netwerk.
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5.3

TETRA
in Europa

In de groei van TETRA heeft België zeker een rol gespeeld, samen

De massale keuze voor TETRA heeft voor alle TETRA-gebruikers

met andere pioniers zoals Nederland, Finland en het Verenigd

voordelen: naarmate de markt groter wordt, worden er ook

Koninkrijk. ASTRID was en is vandaag nog altijd een referentie.

meer toestellen en toepassingen ontwikkeld. De keuze aan
eindapparatuur wordt dus ruimer, en bovendien dalen daar-

Bijna alle Europese landen hebben intussen massaal gekozen

door de prijzen.

voor TETRA. Op dit moment bouwen ook de buurlanden Luxemburg en Duitsland een TETRA-netwerk uit. Europese uitzonderingen zijn onder meer Frankrijk, Spanje en Zwitserland, die

Wereldwijd

hebben gekozen voor een andere technologie. Dat bemoeilijkt

Aantal TETRA-projecten (actief + gepland)

de potentiële communicatiemogelijkheden tussen de landen

Aantal landen met TETRA-projecten

die voor TETRA kozen en de anderen.
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> 2250
> 100

5.4

Internationale
fora

Om de evolutie van TETRA te blijven beïnvloeden en de technologie te blijven promoten en vernieuwen, is ASTRID ook actief
op internationaal vlak, via verschillende fora. Enerzijds volgt
ASTRID op die manier de internationale ontwikkelingen op de
voet, en bovendien van binnen uit. Anderzijds bepaalt ASTRID ook
mee de richting. Hieronder enkele fora waarin ASTRID actief is.

TETRA & Critical Communications Association
ASTRID en andere operatoren uit Nederland, Duitsland en
Frankrijk hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van
de TETRA & Critical Communications Association (vroeger T ETRA
Association). De TCCA bestaat verder uit vertegenwoordigers uit
de sector en is een internationaal overkoepelend orgaan dat
waakt over TETRA, TETRA promoot en bovendien druk doende is
een nieuwe norm voor breedbanddata specifiek voor gebruikers
van kritieke communicatie in de markt te zetten.
De naamsverandering naar TETRA & Critical Communications
Association (TCCA) in 2012 is een duidelijk teken dat men verder
kijkt dan de TETRA-norm voor de communicatie van de hulpen veiligheidsdiensten.
Meer info: www.tetra-association.com.

Critical Communications Broadband Group
Binnen de TETRA & Critical Communications Association werd een
Critical Communications Broadband Group opgericht die streeft
naar een wereldwijde norm voor mobiele breedbandtoepassingen voor cruciale communicatie. ASTRID participeert actief
in die besprekingen.

Technical Forum
Dit is een technische werkgroep onder de TETRA & Critical Communications Association. Fabrikanten en operatoren bespreken er de
technische implementatie van functiemogelijkheden gedefinieerd
in de ETSI TETRA-standaard. Ook zien zij toe op het IOP (Interoperability) testproces. ASTRID neemt aan deze vergaderingen deel.
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Operators and Users Association (OUA)

evolutie van de TETRA-norm. ETSI is een partner in 3GPP (Third

De Operators and Users Association is een werkgroep in de TETRA

Generation Partnership Project, een samenwerking tussen

& Critical Communications Association waarin gebruikers en

standaardisatie-instituten wereldwijd) waar de toekomstige

operatoren samenkomen om de toekomst van hun communica-

globale communicatienormen zoals LTE ontwikkeld worden.

tietechnologie te bespreken en (bij) te sturen, en hun ervaringen

Meer info: www.etsi.org.

met hun huidige technologie uit te wisselen.

3GPP
Public Safety Radio Communication Group

Het Third Generation Partnership Project (3GPP) verenigt zes

De PSRG begon als een project van drie landen (België –

standaardisatie-instituten (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC)

Nederland – Verenigd Koninkrijk), maar is intussen een veel

en biedt hen een stabiele omgeving om nieuwe normen te

ruimere vergadering waarin vertegenwoordigers van de

definiëren. Enkele voorbeelden van 3GPP-technologieën zijn

politie, brandweer en hulpdiensten overleggen over TETRA-

EDGE, GPRS, HSPA, LTE en UMTS. Binnen 3GPP is een initiatief

radiocommunicatie. Naast ASTRID is bijvoorbeeld ook de

opgezet om de LTE-standaard geschikt te maken voor hulp- en

federale politie er actief.

veiligheidsdiensten. ASTRID is actief in 3GPP door vergaderingen
bij te wonen of voorbereidend werk te doen in de werkgroepen

EADS Operators’ Forum

van ETSI TC TETRA of TCCA CCBG.

Tweemaal per jaar komen de operatoren van TETRA-netwerken

Meer info: www.3gpp.org/public-safety

gebouwd en onderhouden door EADS (Cassidian) samen (naast
ASTRID onder meer operatoren uit Zweden, Hongarije, Finland,

Critical Communications World

Duitsland en Estland). Het doel van dit forum is in de eerste

Critical Communications World, het vroegere TETRA World

plaats het uitwisselen van informatie over de ervaringen met

Congress, is het jaarlijkse grote treffen van gebruikers,

EADS als leverancier. Tegelijk versterken de operatoren op die

operatoren en fabrikanten actief in de sector van de kritieke

manier hun positie tegenover de leverancier.

communicatie. Op de beurs worden de nieuwste evoluties
getoond en in de tientallen seminaries worden de technische en

ETSI

operationele kwesties behandeld.

ASTRID is actief in ETSI, het Europees normaliseringsinstituut
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voor telecommunicatie. Het ETSI wordt als de standaardi-

De naamsverandering van TETRA World Congress naar Critical

seringsinstelling bij uitstek beschouwd op het gebied van

Communications World in 2012 weerspiegelt de evolutie naar

telecommunicatie. Het ontwikkelde verscheidene bekende

meer breedbandtoepassingen en het gebruik van mobiele data.

normen: GSM, DECT, UMTS en TETRA. ETSI staat in voor de

Meer info: www.criticalcommunicationsworld.com
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5.5

TETRA

en de volksgezondheid
De uitbouw van netwerken voor mobiele telecommunicatie

alle informatie verzamelen over de gezondheidseffecten van

gaat vaak gepaard met vinnige discussies. Enerzijds is m
 obiele

TETRA en volgt het onderzoek naar gezondheidsaspecten op

(draadloze) telecommunicatie (gsm, draagbare telefoons,

internationaal niveau op.

draadloze computernetwerken, radionetwerken …) niet meer
weg te denken in de huidige samenleving. Anderzijds heb-

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) houdt de

ben velen bedenkingen bij de mogelijke gevolgen van al

resultaten bij van de tientallen studies die wereldwijd ter

die technologie. Zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan

zake worden uitgevoerd. De WGO heeft drempelwaarden

de TETRA-technologie?

vastgelegd die rekening houden met een zeer ruime veiligheidsmarge, om heel de bevolking te beschermen – ook zeer

Voor omwonenden

gevoelige mensen.

ASTRID zorgt ervoor om op de hoogte blijven van de allerlaatste
onderzoeksresultaten over de mogelijke weerslag van de A
 STRID

Tot nog toe kon geen enkele wetenschappelijke studie schade-

communicatie-installaties op het milieu. ASTRID is lid van orga-

lijke effecten aantonen van installaties die deze drempelwaar-

nisaties als de TETRA & Critical Communications Association die

den respecteren, zoals de ASTRID-installaties dat doen.
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ASTRID volgt de meest strikte normen

De 3 verbintenissen van ASTRID

De uitbouw van het ASTRID-netwerk verloopt binnen een
zeer strikt kader. ASTRID volgt nauwgezet de normen en de

Veiligheid en gezondheid. ASTRID houdt zich bij de

stedenbouwkundige voorschriften die haar worden opgelegd.

uitbouw van het netwerk strikt aan de veiligheids- en ge-

Opstelplaatsen van ASTRID-antennes worden door de bevoegde

zondheidsnormen en hanteert in de meeste gevallen extra

gewestelijke instanties gecontroleerd op de naleving van de

ruime marges. De voorschriften van de Wereldgezondheids-

gezondheidsnormen.

organisatie (WGO) en de Europese aanbevelingen van het

•• Vlaanderen: BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en

CENELEC (Europees Elektrotechnisch Normalisatiecomité)

Telecommunicatie)

en het ETSI (Europees Instituut voor Telecommunicatie-

•• Brussel: BIM-IBGE (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

normen) zijn gebaseerd op herhaalbare wetenschappelijke

•• Wallonië: ISSeP (Institut scientifique de Service public)

studies. Daarnaast leeft ASTRID natuurlijk alle geldende
juridische en wettelijke bepalingen na.

Die controles garanderen dat de straling afkomstig van de
antennes van ASTRID ver onder de Belgische normen ligt – normen

Optimalisatie van de technologie. ASTRID respecteert

die tot de strengste ter wereld behoren.

niet alleen de officiële aanbevelingen, maar ontwerpt
haar netwerk ook zo dat een minimum aan basisstati-

Niet de minste aanwijzing voor schadelijkheid

ons de gewenste dekking oplevert. Daarnaast past ze de

De berekeningen en de controles op het terrein tonen aan dat de

nieuwste technieken toe om de sterkte van de elektro-

sterkte van de elektromagnetische golven die door de ASTRID-

magnetische golven te verlagen. In dezelfde geest zorgt

installaties worden uitgezonden ver beneden de toegestane

ASTRID ervoor dat het netwerk nooit uitzendt met meer

blootstellingsgrenzen blijft. Ook voor mensen die dicht bij een

basisstations (meer vermogen) dan nodig is voor de op dat

ASTRID-antenne wonen of werken, zijn er geen negatieve gevol-

moment actieve gebruikers. De maximale vermogens, die

gen voor de gezondheid te verwachten.

ver onder de veiligheidsgrenzen liggen, worden dus alleen
gebruikt bij uitzonderlijke pieken in het radioverkeer op

Alle TETRA-terminals voldoen aan de richtlijnen van de

het netwerk.

Wereldgezondheidsorganisatie. Die richtlijnen zijn opgesteld
door onafhankelijke instanties zoals de International Commis-

Ruimtelijke ordening. Ten slotte verbindt ASTRID zich

sion for Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP). Ze bouwen

ertoe om in de mate van het mogelijke de visuele gevolgen

bovenop de wetenschappelijke normen nog een substantiële

van haar basisstations te beperken. Bij voorkeur worden

veiligheidsmarge in.

opstelplaatsen gebruikt waarbij het effect op de omgeving beperkt is zoals industrieterreinen of industriële

Meer info: www.tetrahealth.info
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gebouwen, watertorens...

5.6

De toekomst:

mobiele datacommunicatie
Sinds het ASTRID-netwerk in gebruik werd genomen,

De verwachting is dat LTE in een eerste fase een extra datalaag

zijn de noden van de gebruikers geëvolueerd. In een maat-

zou vormen naast het TETRA-netwerk, en op termijn het TETRA-

schappij waarin smartphones en andere mobiele multi

netwerk zal vervangen. Ook de spraakcommunicatie zou dan

mediatoestellen de norm zijn geworden, wordt naast

technisch in de vorm van gegevensoverdracht verlopen (Voice

spraakcommunicatie ook mobiele datacommunicatie een

over IP). De specifieke TETRA-serviceniveaus en -basisprincipes

noodzakelijk instrument van de hulp- en veiligheidsdiensten.

zouden daar uiteraard niet door worden gewijzigd.

Om daaraan tegemoet te komen heeft ASTRID het 3G-aanbod
Blue Light Mobile gelanceerd.

5.6.1 Lange termijn: LTE

5.6.2 Meer frequenties noodzakelijk
Datatoepassingen vragen meer bandbreedte, zeker als het
bijvoorbeeld om videobeelden gaat. De bandbreedtes in het

Op de langere termijn gaat ASTRID ervan uit dat 3G slechts een

radiospectrum die vandaag aan de hulp- en veiligheidsdiensten

tussenstap is naar een volwaardige breedbandtechnologie

zijn toegewezen, zullen niet volstaan. Daarom vraagt de sector

specifiek voor de hulp- en veiligheidsdiensten. In de Critical

aan Europa om meer bandbreedte vrij te maken, onder de noe-

Communications Broadband Group, waar ASTRID deel van

mer Spectrum Saves Lives.

uitmaakt, wordt daarbij in de eerste plaats gedacht aan de 3GPP
LTE-standaard (Long Term Evolution). Dat is de opvolger van

Spectrum saves lives

de huidige 3G-verbindingen, die nog hogere overdrachtsnel

Spectrum saves lives is meer dan een slogan: het is een harde

heden kan realiseren.

realiteit. Bij een grootschalig incident blijken commerciële
(gsm)-netwerken snel oververzadigd te raken, waardoor de

LTE is een commerciële standaard die echter kan worden aange-

communicatie verstoord of zelfs onmogelijk wordt. Net op die

past aan de noden van onder meer de veiligheidsdiensten (zoals

momenten moeten de hulp- en veiligheidsdiensten echter op

verhoogde encryptie en meer bedrijfszekerheid). De Critical Com-

volle kracht kunnen communiceren.

munications Broadband Group is opgericht om die noden precies
te definiëren en voldoende draagvlak te creëren om te kunnen

Dekking is in de commerciële netwerken bovendien niet gega-

wegen op de LTE-standaard.

randeerd. Operatoren zullen alleen dekking realiseren in die
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gebieden waar het commercieel interessant is. Commerciële
netwerken zijn niet overal uitgerust met back-upbatterijen of
generatoren, waardoor ook bij een grootschalige stroomuitval
de communicatie niet gegarandeerd is. Onder meer in GrootBrittannië en Frankrijk zijn commerciële netwerken daardoor al
gedurende langere tijd onbeschikbaar geweest.
Ook beveiliging is een zwak punt. Hulp- en veiligheidsdiensten
hebben nood aan systemen die niet kunnen worden afgeluisterd en die optimaal beschermd zijn tegen sabotage. Zeker voor
mission critical toepassingen heeft de sector eigen voorzieningen nodig. Minder kritieke toepassingen, zoals bijvoorbeeld
administratieve toepassingen, kunnen wel worden afgehandeld
via een commerciële infrastructuur.

Geharmoniseerde oplossing
De sector vraagt dan ook aan de Europese en de nationale frequentieautoriteiten om twee keer 3 MHz extra toe te wijzen voor
de huidige datatoepassingen en twee keer 10 MHz voor de datatoepassingen van de toekomst (de zogenaamde high speed data).
De sector vraagt voorts dat in alle lidstaten dezelfde frequentiebanden worden gereserveerd voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Een geharmoniseerde oplossing is erg belangrijk, omdat
uiteenlopende frequenties verschillende apparatuur vereisen.
Juist doordat iedereen voor spraak op dezelfde frequentieband
zit, is de TETRA-technologie zo wijd verspreid geraakt en is er
een gezonde TETRA-markt met veel leveranciers, veel keuze en
voordelige prijzen. Dat moet voor datatoepassingen ook het
streefdoel zijn. Bovendien maakt harmonisatie grensoverschrijdende communicatie mogelijk.
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5.7

Roaming en
communicatie
over de grenzen

Een digitale radio van de hulp- en veiligheidsdiensten van één

van die interface te versnellen. Het resultaat van die proef is

land kan volgens de TETRA-norm in principe even goed functi-

verwerkt in ISI-speciﬁcaties.

oneren op een TETRA-netwerk in een ander land. Vooral in de
grensregio’s zijn de hulp- en veiligheidsdiensten vragende partij

De laatste jaren werden er technische werkgroepen met de

om die interoperabiliteit te realiseren.

sector en de operatoren opgericht om deze interface verder
te definiëren en uit te werken. Momenteel worden ook op

Evolutie ISI

Europees niveau de nodige budgettaire middelen gezocht om

Om internationale communicatie tussen alle TETRA-netwerken

dit dure project te dekken. We moeten dus jammer genoeg

mogelijk te maken, is een interface nodig tussen de diverse

vandaag vaststellen dat de grensoverschrijdende communicatie

landen. Die interface, ISI (Inter System Interface), moet ervoor

met de TETRA-norm nog geen realiteit is.

zorgen dat een radio van het ene netwerk naadloos kan overschakelen naar het netwerk van een ander land.

Grensoverschrijdende communicatie
in de grensregio

De uitbouw van een Inter System Interface is een dure en

In afwachting van de definitieve oplossing via ISI heeft België

complexe zaak. Anders dan bij gsm-netwerken moet bij

in samenwerking met de buurlanden een interimoplossing

TETRA-roaming immers ook rekening worden gehouden met

ontwikkeld via frequentiekoppeling.

bijvoorbeeld encryptie voor gespreksgroepen, de definiëring van
gespreksgroepen en wie in het buitenland van welke gespreks-

Het systeem maakt gebruik van het feit dat radiodek-

groepen gebruik mag maken. Landen die een ISI uitbouwen,

king niet stopt aan de grens: er is aan beide kanten een

hebben bovendien nauwelijks de kans om hun investeringen

‘overlapping’ van 5 à 10 kilometer. Door een extra antenne

terug te verdienen. Het aantal gebruikers zal altijd beperkt

te plaatsen die verbinding maakt met het netwerk van het

blijven. Anders dan gsm-operatoren kunnen TETRA-operatoren

buurland, kan een rechtstreekse link met het ASTRID-netwerk

ook geen hogere roamingkosten aanrekenen.

worden gelegd. Op die manier kunnen sommige hulp- en
veiligheidsdiensten in het grensgebied een aantal geza-

ASTRID heeft in 2003 samen met haar Nederlandse en Duitse

menlijke i nternationale gespreksgroepen definiëren, naast

collega’s via een drielandenproef geprobeerd de ontwikkeling

de eigen gespreksgroepen.
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6

Beschikbaarheid
van het netwerk
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6.1

Dekking
De ruim 500 basisstations van het ASTRID-radionetwerk staan

•• Outdoor dekking: er kunnen buitenshuis oproepen worden

verspreid over het Belgische grondgebied en zorgen zo voor

gedaan met een draagbare radio met een radiofrequent

een landelijke dekking. Zoals bepaald in het beheerscontract

vermogen van 1W (3W ten tijde van het opstellen van het oor-

met de federale overheid biedt ASTRID mobiele radiodekking op

spronkelijke bestek) en een ingebouwde antenne met 0 dBi

het hele Belgische grondgebied. Dat betekent dat het overal in
België minstens mogelijk is te communiceren via een boord

versterking, aan de riem gedragen.
•• Indoor dekking: idem als outdoor, maar dan binnenshuis.

radio in een voertuig. Op een groot deel van het grondgebied is

In zones waar radiodekking in gebouwen wordt gevraagd,

er ook dekking met draagbare radio’s, buiten op straat (outdoor)

garandeert ASTRID een signaal op straatniveau dat minstens

en binnen in huizen en andere gebouwen (indoor).

15 dB hoger is dan het vereiste minimumsignaal voor de
radiodekking voor draagbare radio’s.

Naarmate het ASTRID-netwerk de afgelopen jaren werd uitgebouwd, nam de dekking toe. ASTRID doet al het mogelijke om
van de federale overheid de middelen te krijgen om de dekking
te blijven verhogen en zo veel mogelijk te laten aansluiten bij
de wensen van de gebruikers. De prioriteiten worden bepaald in
overleg met de gebruikers.

Minimale radiodekking die ASTRID moet
aanbieden volgens het beheerscontract:

6.1.1 Niveaus van de radiodekking

Mobiele radiodekking op het hele Belgische grond

Bij de opstart begin jaren 90 bepaalde de projectgroep ASTRID,

gebied (dat wil zeggen op alle wegen)

waarin alle veiligheidsdiensten waren vertegenwoordigd,
welke dekkingsniveaus ASTRID minstens moet aanbieden.

Draagbare outdoor radiodekking in het gebied

Deze niveaus werden opgenomen in het initiële bestek voor de

‘bebouwing minder bevolkt’ van 208 op 589 gemeenten

bouw van het netwerk. In procenten uitgedrukt moest ASTRID
volgens het beheerscontract een dekkingsgraad aanbieden

Draagbare indoor radiodekking in het gebied ‘bebouwing

van minstens 95%, zowel in ruimte als in tijd. ASTRID biedt al

dicht bevolkt’ van diezelfde 208 gemeenten

geruime tijd een radiodekking aan die deze minimumvereisten
ruimschoots overschrijdt.

Draagbare indoor radiodekking in de gevangenissen,
in sportstadions, op de nationale luchthaven

Er bestaan verschillende dekkingsniveaus:

Brussel-Zaventem

•• Mobiele dekking: er kunnen oproepen worden gedaan
met een radio die in een voertuig is geïnstalleerd, met een

Draagbare indoor radiodekking in het hele gebied

radiofrequent vermogen van 3W en een antenne met 3 dBi

‘bebouwing industrieel’ op nationaal niveau

versterking op minstens 1,5 m boven de grond.
•• Car-kit dekking: er kunnen oproepen worden gedaan met

ruimten, sommige concertzalen en nationale luchthavens

1W (3W ten tijde van het opstellen van het oorspronkelijke

(gebouwen en parkings, inclusief Deurne, Oostende, Luik

bestek) en een ingebouwde antenne met 2 dBi versterking die

en Charleroi)

in een voertuig aan een car-kit systeem aangesloten is.
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Draagbare indoor radiodekking in tentoonstellings

een draagbare radio met een radiofrequent vermogen van

Radiodekking na plaatsing
van 523 basisstations

Field strength coverage

Mobiele dekking
Sites : 525

Model : FlatDiffractionSpot with 30m
High Urban

Outdoor dekking (portable)
Indoor dekking (portable +15 dB -64dBm)
10 km
Mobile

10 km

-92dBm

Outdoor Portable

-79dBm

Indoor portable+15 dB

-64dBm

435 basisstations
(oorspronkelijk
geplande aantal)

523 basisstations
(uiteindelijke
aantal)

Mobiele dekking

99,41 %

99,84 %

Outdoor dekking
(portable)

87,23 %

91,64 %

Indoor dekking
(portable +15 dB 64 dBm)

70,66 %

76,04 %
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De gegevens over dichtbevolkte, minder bevolkte en

Er zijn echter grenzen aan de uitbreiding van de dekking. Om

industriële bebouwing werden verstrekt door het Nationaal

een gegarandeerde indoor radiodekking van nagenoeg 100%

Geografisch Instituut. Vandaag biedt ASTRID veel meer dekking

(in alle huizen en gebouwen) over het hele land te garanderen

dan oorspronkelijk v oorzien. Dat levert meer comfort op voor

zouden er in totaal 1.500 masten nodig zijn, dus driemaal meer.

de gebruikers.

Dat is op halflange termijn noch stedenbouwkundig noch

6.1.2 E
 volutie van de radiodekking
(initieel-actueel)

budgettair haalbaar.

6.1.3 Paging dekking

De verwachtingen en noden van de veiligheidsdiensten

In tegenstelling tot voor het radionetwerk, zijn er over

zoals gedefinieerd in de jaren 90, zijn vandaag de dag totaal

de dekkingsgraad voor het nationale pagingnetwerk nooit

veranderd als gevolg van de razendsnelle maatschappelijke

bindende afspraken gemaakt. ASTRID zorgt er echter voor

en technologische evoluties. Bij de opstart van het ASTRID-ra-

dat het pagingnetwerk een maximale indoor dekking biedt

dionetwerk was de gsm immers nog maar pas aan zijn opmars

die zo goed mogelijk beantwoordt aan de operationele noden

begonnen.

van de brandweer. Zo werken heel wat brandweerkorpsen
met vrijwilligers, die vaak niet in de kazerne aanwezig zijn.

Gebruikers verwachten vandaag een veel grotere dekking dan

Als het korps moet uitrukken, worden die vrijwilligers thuis

oorspronkelijk was voorzien. Een voorbeeld: op plaatsen waar

of op hun werkplek opgeroepen met een pagingbericht. Ze

vandaag alleen kan worden gecommuniceerd via een radio die

moeten de pagingberichten dus overal kunnen ontvangen,

is ingebouwd in een voertuig (mobiele dekking), willen veel ge

zowel binnen als buiten gebouwen. Het aantal vragen voor

bruikers ook kunnen communiceren met een draagbare radio.

extra pagingdekking is dan ook zeer gering.

Om aan die behoefte tegemoet te komen, is het radionetwerk de
aan de gebruikers kaarten ter beschikking met de dekkings-

6.1.4 Nieuwe wetgeving
rond indoor radiodekking

graad en hoe die in de toekomst zal evolueren.

Bij de opstart kreeg ASTRID de opdracht om ook voor indoor

voorbije jaren stelselmatig uitgebreid. Bovendien stelt ASTRID

radiodekking te zorgen in een aantal gebouwen (gevangenissen,

Federale overheid bepaalt budget

luchthavens, bepaalde sportstadions, tentoonstellingsruimten,

Het ASTRID-netwerk is een evolutief netwerk dat permanent

concertzalen …). Die verplichting is ASTRID nagekomen.

kan worden aangevuld, op voorwaarde dat ASTRID de nodige
financiële middelen ter beschikking krijgt zowel voor de bouw

Voor nieuwe gebouwen die er in de loop van de jaren zijn

van extra masten als het onderhoud ervan. Het is dus aan

bijgekomen en nog zullen bijkomen, was er oorspronkelijk

de overheid om te bepalen in welke mate antwoord wordt

echter niets voorzien. Om die reden is er gewerkt aan een

gegeven op de vraag van het terrein naar extra dekking en welke

aanpassing van de wet-ASTRID waarbij het de bedoeling is dat

budgetten daarvoor ter beschikking worden gesteld. ASTRID

bouwheren die grote projecten realiseren, zelf moeten zorgen

heeft al meermaals aan de bevoegde overheden gesignaleerd

dat er indoor radiodekking beschikbaar is voor de hulp- en

dat de uitbreiding van de radiodekking de belangrijkste vraag

veiligheidsdiensten. Artikel 22 van de wet-ASTRID werd daar-

van de gebruikers blijft, en dringt aan om hier verdere stappen

toe gewijzigd. Op 28 juli 2008 is vervolgens een KB verschenen

te ondernemen.

waarin de ASTRID-Veiligheidscommissie wordt opgericht. Die
commissie – samengesteld uit vertegenwoordigers van de

Gebruikers bepalen prioriteiten

hulp- en veiligheidsdiensten – zal in de toekomst beslissen of

Samen met ASTRID bepaalt het Raadgevend Comité van Gebrui-

bouwheren al dan niet voor indoor dekking moeten zorgen en

kers van ASTRID, waarin alle veiligheidsdiensten vertegenwoor-

ziet ook toe op de naleving van die verplichting. Ondertussen is

digers hebben, bepaalt de prioriteiten van mogelijke toekomsti-

een tweede KB verschenen met de criteria die bepalen in welke

ge locaties voor het bouwen van extra zendmasten. Die locaties

gevallen een bouwheer verplicht is om voor indoor dekking

zijn door de hulp- en veiligheidsdiensten zelf aangewezen op

te zorgen.

basis van een operationele analyse.
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In de tussentijd zijn er echter al gemeentebesturen – in casu
brandweerkorpsen – die bouwheren proactief verplichten om

over de kwaliteit van het ontwerp, of het voldoende dekking
zal geven of niet enzovoort.

in indoor dekking te voorzien, door het als een voorwaarde op

•• De bouwheer laat het ontwerp uitvoeren door het bedrijf.

te leggen om een stedenbouwkundige vergunning te verkrij-

•• Na de installatie gaat ASTRID na of het ontwerp gevolgd is en

gen. ASTRID kan dat alleen maar toejuichen, aangezien het de

of er inderdaad geen interferentie is met het ASTRID-netwerk.

veiligheid voor het publiek aanzienlijk verhoogt. Ook Infrabel

Vervolgens geeft ASTRID toestemming om de installatie in

bijvoorbeeld rust nieuwe spoorwegtunnels en parkeergarages

werking te stellen.

standaard uit met radiodekking.

In het algemeen volstaan een of twee repeaters die het
radiosignaal van een nabije mast versterken in het gebouw

De rol van ASTRID

en zo voor dekking zorgen. In dat geval geeft ASTRID

Wanneer een bouwheer (in de toekomst) de verplichting

enkel technische specificaties door waaraan de repeaters

krijgt opgelegd om voor indoor dekking te zorgen, treedt er

moeten beantwoorden. Indien voor de binneninstallatie

een procedure in werking. ASTRID heeft daarin alleen een

een basisstation nodig is, legt ASTRID een bepaald type

adviserende en sturende functie. In grote lijnen gebeurt dan

basisstation op.

het volgende:
alle rechten en plichten van beide partijen gedefinieerd zijn

6.1.5 Wat als een kazerne
of commissariaat verhuist?

en de minimale technische specificaties van ASTRID duidelijk

Dekking garanderen in kazernes en commissariaten lukt niet

uitgelegd zijn.

overal even goed omdat ruimtes met dikke muren of kelder-

•• De bouwheer tekent een overeenkomst met ASTRID waarin

•• De bouwheer laat een ontwerp opmaken voor een instal-

ruimtes soms moeilijk van dekking kunnen worden voorzien.

latie die in radiodekking voorziet in zijn gebouw en die

Dekkingsproblemen in kazernes en commissariaten worden

conform is met de technische specificaties van ASTRID.

doorgegeven aan het Raadgevend Comité van Gebruikers, dat

Het ontwerp wordt uitgevoerd door een derde, d.w.z. een

bepaalt welke plaatsen voorrang krijgen wanneer er voldoende

bedrijf dat door de bouwheer wordt gekozen uit een lijst

budgettaire ruimte is.

gespecialiseerde bedrijven.
•• De bouwheer legt dat ontwerp voor aan ASTRID. ASTRID

Indien er echter nieuwe commissariaten of kazernes worden

controleert of het ontwerp interferentie zal geven met het

gebouwd, vallen die gebouwen onder de regeling voor indoor

ASTRID-netwerk. Als dat niet het geval is, keurt ASTRID het

dekking in nieuwe gebouwen. Het is in die gevallen dan ook aan

ontwerp goed. De goedkeuring door ASTRID zegt dus niets

de bouwheer om zelf voor een installatie te zorgen.
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TMO

6.1.6 In welke gevallen blijft
dekking problematisch?

6.1.7 Behandeling van aanvragen
voor extra dekking

Soms ondervinden gebruikers op bepaalde plaatsen

Gebruikers die dekkingsproblemen ondervinden die hen

nog problemen met de dekking. Dat kan verschillende

hinderen bij de uitoefening van hun taak, laten dat aan ASTRID

oorzaken hebben:

weten. ASTRID stuurt vervolgens een team ter plaatse om de

•• Het beheerscontract zelf: daarin is niet voor alle

dekking te meten. Als het inderdaad om een dekkingsprobleem

gemeenten in outdoor en indoor dekking voor draagbare

gaat, wordt de vraag doorgegeven aan het Raadgevend Comité

radio’s voorzien. Bovendien ligt de algemene drempel op

van Gebruikers (RCG). Dat gebeurt in twee gevallen:

95%: ASTRID is verplicht om 95% van de tijd dekking te

•• als het gaat om een tekort aan dekking op een plaats waar

voorzien op 95% van het gedefinieerde gebied. Hoewel
de werkelijke dekking een stuk hoger ligt, bedraagt ze toch
geen 100%.

ASTRID volgens de afspraken wel degelijk dekking moet bieden,
•• als het gaat om een tekort aan dekking dat operationele
problemen veroorzaakt.

•• Soms kan ASTRID in een bepaald gebied geen basis
station bouwen omdat ze daarvoor geen stedenbouw-

Het RCG geeft het dekkingsprobleem een bepaalde prioriteit

kundige vergunning krijgt. En zonder basisstation geen

mee en zet het op de lijst van locaties die prioritair worden

dekking natuurlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor natuur

uitgerust met extra dekking wanneer de federale overheid

gebieden. Op dergelijke plaatsen kan een mobiel basissta-

budgettaire middelen vrijmaakt.

tion (MTU of mobile transmission unit) soms tijdelijk een

worden gebouwd om geografische of stedenbouwkundige

6.1.8 Communiceren bij beperkte
dekking: direct mode en
fall-backmodus

redenen. Daardoor kan ASTRID niet altijd de meest optimale

Direct mode (DMO) en fall-backmodus zijn twee

dekking bieden.

manieren om met ASTRID-radio’s te communiceren

oplossing bieden.
•• Soms kan een basisstation niet op de optimale locatie

•• Dekking evolueert: er moet rekening worden gehouden met

bij dekkingsproblemen.

veranderingen in de omliggende infrastructuur (nieuwe gebouwen, wijken …) en in de technologische omstandigheden

Direct mode: communiceren van radio tot radio

(nieuwe technologie, interferentie …).

Met de Direct Mode Operation (DMO) kunnen gebruikers

•• Binnenin gebouwen is het soms ook bijzonder moeilijk om

radionetwerk. Dat is bijvoorbeeld handig voor gebruikers die

met dikke betonnen muren.

vaak in actie komen op locaties waar het ASTRID-netwerk geen

•• Als laatste factor geldt dat de verwachtingen van de veiligheidsdiensten eveneens veranderen, en meer bepaald steeds
hoger worden.
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met elkaar communiceren zonder gebruik te maken van het

overal dekking te voorzien, bijvoorbeeld in kelders of ruimtes

of weinig dekking heeft, zoals in huizen, gebouwen of ondergrondse parkings.

GATEWAY
DMO

Door de DMO-functie in te schakelen, kunnen radio’s recht-

De fall-backmodus werkt alleen als de gespreksgroepen die in

streeks met elkaar communiceren, los van het ASTRID-netwerk.

dat geval moeten worden ingeschakeld, vooraf in de radio zijn

Ze worden dan eigenlijk gebruikt als walkietalkies. De reik-

geprogrammeerd. Het is dus belangrijk dat gebruikers vooraf

wijdte is dan wel beperkt en kan variëren van enkele honderden

hun radio’s goed configureren. Als er weer verbinding is tussen

meters of minder als er bijvoorbeeld dikke betonnen muren in

de antenne en het netwerk, werken de fall-backgespreksgroe-

de weg staan, tot enkele kilometers bij openluchtgebruik. De

pen niet langer en moet de gebruiker weer overschakelen naar

DMO-gespreksgroepen zijn op eender welke plaats beschikbaar.

de gewone gespreksgroepen.

Met DMO kunnen hulpverleners op een locatie met elkaar

6.1.9 Hoe het bereik zelf verhogen?

blijven communiceren, maar is er geen verbinding met collega’s

Ook de gebruiker zelf kan zorgen voor een optimaal bereik van zijn

die wel radiodekking hebben of met de meldkamer.

radio. Door een betere antenne op het toestel te monteren, maar ook
door de radio op een optimale manier te hanteren. De vuistregels:

Sommige types mobiele radio’s kunnen echter als verbinding

hoe hoger de antenne en hoe meer ruimte eromheen, hoe beter.

worden gebruikt tussen de radio’s in DMO en het ASTRID-

•• Het lichaam van de gebruiker vormt een barrière tussen

radionetwerk (Trunked Mode Operation). Als het voertuig op de

de radio en het basisstation. In de hand zal een toestel een

plaats van de interventie een mobiele boordradio heeft met

groter bereik hebben dan in een jaszak. Om dezelfde reden

gateway-functie kan die mobiele radio fungeren als ‘tussen-

heeft een radio in de open ruimte een groter bereik dan in een

station’ met het ASTRID-netwerk: de radio’s in DMO staan in

gebouw of in een wagen. De antenne mag ook niet aange-

verbinding met elkaar én met de mobiele boordradio in het

raakt worden terwijl de radio in gebruik is.

voertuig; de mobiele boordradio geeft de DMO-gesprekken
door naar de ‘gewone’ gespreksgroep op het ASTRID-netwerk,
en andersom.

•• Het is aangeraden om de radio (NIET de antenne) stevig vast
te houden met de hele hand.
•• Ook de hoogte waarop het toestel wordt gedragen, maakt
een verschil: hoe hoger, hoe beter. Een radio op de borst zal

Fall-back: communiceren onder één antenne
In uitzonderlijke gevallen kan een ASTRID-antenne geïsoleerd
raken van de rest van het radionetwerk. In dat geval schakelt

een groter bereik hebben dan een radio die op de riem vastzit.
De antenne tot boven de schouders brengen is nog beter.
•• De leveranciers van ASTRID-toestellen verkopen allerlei

de antenne automatisch over naar de veiligheidsstand: de fall-

accessoires die voor extra bereik zorgen zoals externe anten-

backmodus. De radiogebruikers die actief zijn in de perimeter

nes of antennes op een microfoon, die dan op de revers kan

rond de antenne ontvangen dan een melding dat de antenne

worden vastgemaakt (remote speaker microphone) terwijl de

op de fall-backmodus overschakelt. Als zij vervolgens een

radio zelf aan de riem kan blijven.

fall-backgespreksgroep selecteren, kunnen zij onderling blijven

•• En natuurlijk is het ook belangrijk om altijd goed in de micro-

communiceren, maar alleen met elkaar en dus niet met de rest

foon te praten. Meer informatie over het optimale gebruik is

van het netwerk.

ook te vinden in de gebruikershandleiding van de radio’s.
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6.2

Capaciteit
De capaciteit is de hoeveelheid communicatie die het netwerk

te verwerken krijgt dan het kanalen heeft, komen gesprekken im-

aankan: hoeveel gesprekken, gegevens, berichten enzovoort

mers in een wachtrij en moeten oproepers tot enkele seconden

het netwerk kan verwerken. De capaciteit van het ASTRID-net-

wachten vooraleer ze kunnen beginnen communiceren. ASTRID

werk werd optimaal gespreid op basis van statistische bereke-

evalueert maandelijks de queueing en verhoogt de capaciteit

ningen en het potentiële aantal gebruikers. Ook met mogelijke

wanneer de queueing bepaalde drempels overschrijdt, nog voor

pieken in de communicatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van

de queueing hinderlijk wordt voor de gebruikers. Voor uitzonder-

grote incidenten, is rekening gehouden. Tijdens grote incidenten

lijk grote geplande evenementen kan ASTRID de capaciteit op de

die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, zoals de treinramp

basisstations in de buurt van de locatie tijdelijk verhogen.

in Buizingen of de gasontploffing in het Luikse stadscentrum
is gebleken dat het ASTRID-netwerk grote pieken aankan en

Grade of Service (GoS)

dat de hulpverleners dus vlot kunnen communiceren. Om zeker

Om te bepalen of de capaciteit van een basisstation nog

te zijn dat de capaciteit aan de behoeften blijft beantwoorden,

voldoende is, wordt de Grade of Service als maatstaf gebruikt.

volgt ASTRID het netwerkverkeer op de voet.

De GoS van een basisstation is het percentage gesprek-

6.2.1 Capaciteit: basisprincipe

ken dat 5 seconden of meer in de wachtrij staat vooraleer
het gesprek kan beginnen. In het beheerscontract is vastgelegd

De capaciteit op een locatie wordt bepaald door het aantal

dat de GoS van elk basisstation kleiner moet zijn dan 10%. Dat

carriers of draaggolven dat het basisstation op die locatie heeft.

betekent dat de kans dat gebruikers 5 seconden of meer moeten

Een carrier is een zender-ontvanger met vier communicatie

wachten vooraleer verbinding te krijgen kleiner moet zijn

kanalen. De meeste ASTRID-basisstations hebben twee carriers,

dan 10%. De grens ligt op 10%, maar in de praktijk onderneemt

maar dat aantal kan oplopen tot zes op plaatsen met een

ASTRID acties vanaf 5%. Zodra er per 100 oproepen 5 oproepen

hoog risico op grote incidenten, zoals luchthavens of gebieden

een vertraging hadden van 5 seconden of meer, onderneemt

met Sevesobedrijven.

ASTRID actie om eventueel voor extra capaciteit te zorgen.

Dat het ASTRID-netwerk pieken wel degelijk aankan, bleek
in februari 2010 bij de treinramp van Buizingen. Bij de in-

6.2.3 Capaciteit in crisissituaties:
praktische aanbevelingen

terventie na de ramp werd acht keer meer verkeer gemeten

De manier waarop radiogebruikers gebruikmaken van

dan normaal. Gebruikers konden echter normaal blijven com-

het netwerk, heeft ook zijn invloed op de hoeveelheid capa-

municeren via hun radio’s.

citeit die wordt gebruikt. Vooral in crisissituaties, wanneer

6.2.2 Hoe en wanneer capaciteit
toevoegen: queueing en GoS

tientallen mensen op één locatie hun radio gebruiken, kan
door goede afspraken worden voorkomen dat het netwerk
alsnog overbelast geraakt.

Om op te volgen of de capaciteit nog altijd volstaat, meet ASTRID
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voortdurend de queueing, d.w.z. het aantal oproepaanvragen dat

Een belangrijk element daarbij is de fleetmapping: de verta-

in de wachtrij komt te staan. Als een basisstation meer oproepen

ling van de operationele processen van een organisatie in

ASTRID van A tot Z

Radiodiscipline
• Elk ASTRID-basisstation is uitgerust met

• Een individueel gesprek tussen

twee of meer zendontvangers (carriers).

twee personen onder dezelfde mast

• Elke zendontvanger heeft vier timeslots,

neemt meteen ook twee timeslots in

waarvan er een per mast dienst doet als

(tekening 2). Met nog 1 groepsgesprek

controlekanaal.

erbij, zijn alle timeslots ingenomen.

• Een groepsgesprek neemt één timeslot

• Als alle timeslots zijn ingenomen,

in, ongeacht hoeveel m
 ensen deel-

komen nieuwe gesprekken in een

nemen aan het gesprek. (tekening 1).

wachtrij te staan.

Op deze carrier zijn er nog timeslots
voor twee groepsgesprekken.

1. Groepsgesprek
Controle
kanaal

Groeps
gesprek

2. Individueel gesprek
Vrij

Vrij

de programmering van het radiosysteem. In de fleetmapping
wordt onder meer bepaald wie met wie mag en kan communiceren, welke rechten de dispatchers krijgen, waar de noodoproepen terechtkomen ... Ook speciale scenario’s w
 orden
al op voorhand voorzien in het systeem. De fleetmapping
wordt bepaald door de gebruikersorganisaties zelf. Uiteraard
zijn duidelijkheid en eenvoud dé sleutelwoorden van een
goede fleetmapping.

In crisissituaties speelt echter ook een belangrijke menselijke factor mee. In het verleden is al gebleken dat gebruikers precies op die cruciale maar stressvolle momenten
hun radio minder correct gaan gebruiken en bijvoorbeeld
de afgesproken fleetmap niet langer volgen. Ook de radio

Controle
kanaal

Individueel
gesprek

Individueel
gesprek

Vrij

discipline komt in het gedrang. Een goede radiodiscipline
houdt onder meer in:
•• individuele gesprekken vermijden,
•• de fleetmapping respecteren en in geval van crisis de juiste
crisisgespreksgroepen of multidisciplinaire gespreksgroepen
gebruiken (de lokale routinegespreksgroepen uitschakelen
tijdens een ramp buiten het normale werkgebied),
•• scanning vermijden,
•• broadcast calls vermijden,
•• direct mode (DMO) gebruiken indien nodig,
•• de push-to-talk-knop ingedrukt houden: een radiogebruiker
die vertraging ondervindt bij het tot stand komen van een
gesprek houdt de push-to-talk-knop ingedrukt, zoniet komt
zijn oproepaanvraag opnieuw achteraan de wachtrij terecht.
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Individuele gesprekken en scanning van gespreksgroepen

De MTU kan worden ingezet om de radiodekking aan te vul-

nemen veel capaciteit in op het basisstation. Zo stijgt het

len of extra capaciteit te bieden bij een grootschalige geplan-

risico dat groepsgesprekken in de wachtrij komen te staan.

de gebeurtenis met risico’s voor de openbare veiligheid, zoals

Een individueel gesprek neemt op de basisistations even veel

betogingen, risicowedstrijden ... waarbij de radiodekking op

of zelfs tot twee keer meer capaciteit in dan een groepsgesprek.

een bepaalde plaats tijdelijk moet worden versterkt. D
 ankzij

Door in functie van de omstandigheden de gepaste gespreks-

de eigen elektriciteitsvoorziening kan de MTU z owel in

groep te kiezen, kunnen radiogebruikers hun interventies snel-

de stad als op open terrein worden ingezet, zelfs als er

ler coördineren met collega’s of andere disciplines, wat zeker in

nergens een stroomaansluiting aanwezig is. Voor onvoorziene

crisissituaties van groot belang is.

gebeurtenissen zoals grote incidenten, is hij minder geschikt,
aangezien het toch enkele uren duurt vooraleer de MTU ter

Crisiscommunicatie veronderstelt dan ook een zorg

plaatse is en inwerking kan worden gesteld.

vuldige communicatieplanning, een degelijke opleiding
en oefeningen zodat de communicatiemiddelen in alle

De MTU kan in heel België worden verbonden met het reguliere

omstandigheden c orrect, gestructureerd en gedisciplineerd

ASTRID-radionetwerk. Hij kan ook een minimum aan radiodek-

worden gebruikt.

king verzekeren zonder verbinding met het vaste radionetwerk.

6.2.4 Een mobiel basisstation: de MTU

Die werkwijze – de zogenaamde fall-backmodus – biedt een
beperkte radiodekking voor drie gespreksgroepen.

ASTRID beschikt over een mobiele eenheid (mobile technical unit
of MTU) waarmee de radiodekking en de capaciteit tijdens een

ASTRID wil op termijn nieuwe, sneller inzetbare satellietwagens

grootschalige gebeurtenis tijdelijk verhoogd kunnen worden.

aankopen en de bestaande MTU voorzien van een satellietver-

U kunt de MTU vergelijken met een basisstation dat op een

binding. Eens ter plaatse kunnen die nieuwe wagens sneller

vrachtwagen is gemonteerd.

met het ASTRID-netwerk worden verbonden en kan de communicatie via ASTRID sneller tot stand komen.
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6.3

Serviceonderbrekingen
Serviceonderbrekingen op de netwerken zijn soms noodzakelijk,
bijvoorbeeld om updates van netwerkonderdelen uit te voeren.

Contactgegevens updaten!

Ook technische defecten zijn niet uit te sluiten.

Het ANP en andere ASTRID-communicatie kunnen
alleen maar werken als ASTRID de juiste gegevens heeft

ASTRID probeert het aantal serviceonderbrekingen op de

van de contactpersonen bij de gebruikers. Veranderin-

netwerken te beperken. In totaal was het radionetwerk in 2012

gen van telefoonnummers of e-mailadressen moeten

bijvoorbeeld 99,98% van de tijd beschikbaar, net als het paging-

zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het ASTRID

netwerk. Zijn er toch onderbrekingen, dan worden die waar

Service Centre.

mogelijk vooraf aangekondigd en zo snel mogelijk verholpen.

6.3.1 Automatische verwittiging
ASTRID stelt zich tot doel om de gebruikers zo snel m
 ogelijk

6.3.2 Geplande en niet-geplande
onderbrekingen

te verwittigen van bijvoorbeeld storingen of tijdelijke

ASTRID heeft in de onderhoudscontracten met de leve-

veranderingen in de dienstverlening. Om die reden werd

ranciers die instaan voor het onderhoud van de systemen

het ASTRID Notification Platform (ANP) in gebruik genomen.

afspraken vastgelegd met betrekking tot geplande en

In het ANP zit voorgeprogrammeerd welke gebruikers in welke

niet-geplande onderhoudswerken en herstellingen. Zo

gevallen moeten worden gecontacteerd. De gebruikers krijgen

is precies vastgelegd welke types werkzaamheden worden

tegelijk een gesproken bericht, een sms en een e-mail en dienen

uitgevoerd, in welke tijdspanne en met welke materiële

ook te bevestigen dat ze de melding hebben ontvangen.

en menselijke middelen.

Het ANP kan op korte tijd een heleboel mensen waarschuwen,

Geplande onderbrekingen worden zo mogelijk uitgevoerd op

zodat kostbare tijd wordt bespaard.

momenten dat het netwerk weinig wordt gebruikt. Ze worden
3 weken voor de interventie aangekondigd, en daarna nog eens

Bij een grootschalig defect op een ASTRID-netwerk

24 uur voor de interventie. Het bericht meldt:

en naargelang van de omstandigheden vermelden de

•• plaats, datum en tijdstip van de interventie,

verstuurde berichten:

•• de onderbroken dienst(en) en de duur van de onderbreking,

•• de aard van het defect en het type getroffen dienst,

•• de operationele gevolgen,

•• het begin van de herstellingswerken,

•• het teken van het einde van het onderhoud voor

•• alle aanvullende informatie over de evolutie van de werken,
•• het einde van de werken en het herstel van de dienstverlening.

de gebruikersorganisatie,
•• de eventuele back-up oplossing.
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Dienstverlening
en ondersteuning
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7.1

Van projectorganisatie
naar dienstverlener
ASTRID heeft de voorbije jaren eerst als project en later als

houd van een groot deel van de systemen. Dat leidde tot een

vennootschap een hele weg afgelegd. De projectorganisatie, die

betere integratie van de activiteiten. Zo werd de beheersoftware

zich toelegde op de uitbouw en technische realisatie van een

van het service centre van de leverancier geïntegreerd met

communicatienetwerk, is geëvolueerd tot een dienstenorgani-

het ASTRID Service Centre. Dat is nu het enige aanspreekpunt,

satie en netwerkoperator die de gebruiker centraal stelt.

zowel voor de ASTRID-gebruikers als voor de technische ploegen
van de leverancier.

ASTRID heeft een kwaliteitsverbeteringssysteem voor al haar
processen en procedures: ITIL (Information Technology Infra-

Quality Assurance

structure Library). Het bestaat uit een opsomming van best

ASTRID heeft een Quality Assurance cel opgericht om:

practices inzake beheerprocessen binnen de ICT-sector, vooral

•• een geïntegreerd model van kwaliteitsbeheer voor ASTRID op

die waarbij gebruikers in contact komen met geleverde diensten
en de daarbij horende ondersteuning.

te stellen,
•• de bedrijfsprocessen coherent te beheren,
•• alle permanente verbeteringsplannen te initiëren en op te volgen.

ITIL voor alle operationele processen
Op basis van het ITIL-model stelde ASTRID een catalogus van de

Voor strategische processen is een balanced scorecard systeem

producten en diensten op, bepaalde ze een prestatieniveau voor

ingevoerd, waarmee de prestaties op een gestructureerde

haar diensten (de SLA of Service Level Agreement), organiseerde

manier kunnen worden bewaakt. Om het zicht op de prestaties

ze haar ASTRID Service Centre (ASC) met een 24/7-permanentie

van de tactische processen te verhogen is een rapportering

en structureerde ze haar beheer procesmatig (beheer van de

systeem ontwikkeld.

SLA, beheer van incidenten, beheer van problemen, beheer
van wijzigingen of changes en van de configuratie). Via dat

Een servicegericht HR-beleid

beheersmodel kan ASTRID ook rapporteren over de eventuele

Het kwaliteitsproces binnen ASTRID heeft ook zijn weerslag op

incidenten op de ASTRID-netwerken, en jaarlijks ook honder-

het personeelsbeheer. Er werd een evaluatiesysteem ontwikkeld,

den aanpassingen van de systemen uitvoeren op vraag van

gebaseerd op duidelijke functieomschrijvingen waarin taken en

de gebruikers.

verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. Voor elke functie werden ook de vereiste competenties duidelijk beschreven. Het zijn

Het beheersmodel wordt ook gebruikt voor alle andere be-

er zes: klantgericht en probleemoplossend werken, functioneren

langrijke activiteiten van de organisatie: de ontwikkeling van

als teamspeler, leergierigheid tonen, en integer en gedreven zijn.

nieuwe diensten, de uitbreiding van de radiodekking en het
beheer van abonnementen en facturatie.

Voorts gaat er veel aandacht naar de interne opleidingen.
ASTRID wil immers niet alleen technisch bijblijven, maar ook het
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ASTRID besloot de intern gehanteerde beheersmethodes ook te

menselijke potentieel alle ontwikkelingskansen geven. Er is een

gebruiken voor de samenwerking met haar leveranciers, zoals

gestructureerd opleidingsprogramma opgesteld, waarbij voor

het consortium EADS-Belgacom, dat instaat voor het onder-

elke functie is vastgelegd welke opleidingen noodzakelijk zijn.
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7.2

Advies & begeleiding
ASTRID vindt het belangrijk om te luisteren naar de noden en

•• over de eventuele uitbreiding van het netwerk,

vragen van de gebruikers. Wie nood heeft aan gespecialiseerd

•• over de dekkingskaarten,

advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht.

•• over de verschillende abonnementsformules,

ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of

•• over de beveiliging van het systeem (capaciteit, redundantie …),

discipline en geven onder meer antwoord op vragen:

•• over de ASTRID-opleidingen,

•• over de Service Level Agreement (SLA) en de graad van dienst-

•• over nieuwe diensten,

verlening in het werkgebied van de gebruiker,
•• over de validatie en raamovereenkomsten

•• over het radiogebruik en de fleetmap,
•• enzovoort.

betreffende eindapparatuur,

7.3

Service Centre
Het ASTRID Service Centre (ASC) is het eerste aanspreekpunt

Contactgegevens

voor alle ASTRID-gebruikers. Het is 24 uur op 24 bereikbaar.

•• telefoon: 02 500 67 89,

Bovendien worden vanuit het ASTRID Service Centre permanent

•• fax: 02 500 67 10,

alle ASTRID-systemen gemonitord.

•• mail: info@astrid.be

Het ASC kan heel kort op de bal spelen door technische proble-

Keuzemenu

men op te lossen vanuit Brussel, of door ploegen op het terrein

Wie het ASTRID Service Centre belt, krijgt een keuzemenu

te sturen. Overdag zijn er in het ASC een tiental personen aan-

te horen met drie opties:

wezig, ’s nachts permanent twee. Het ASC verwerkt service-aan-

1. technische vragen,

vragen en incidenten, coördineert interventies voor preventief

2. administratieve vragen, zoals vragen over uw abonnement

onderhoud en verzorgt de opvolging van changes.

of een factuur, of over de netwerkdekking.
3. andere: algemene vragen, of bijvoorbeeld een vraag voor

Het ASC is het eerste aanspreekpunt voor de klant, of het nu

de receptie.

gaat om administratieve of om technische vragen. Drie twee
talige medewerkers zijn tijdens de kantooruren beschikbaar

Het keuzemenu is bewust heel eenvoudig en kort gehouden,

om op alle vragen een antwoord te geven. Buiten de kantoor-

zodat de oproeper in een dringende situatie geen tijd verliest.

uren nemen de technische teams de telefoontjes aan.
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7.3.1 Technische vragen

alle andere inlichtingen, steeds met de verwachting snel en

Het ASC zorgt er in de eerste plaats voor dat incidenten of

efficiënt geholpen te worden.

problemen worden voorkomen of opgelost vóór de gebruiker
er hinder van ondervindt.

Een tweede belangrijke functie van het ASC is het
abonnementenbeheer. Het ASC maakt dossiers op en zorgt

Controle

ervoor dat nieuwe abonnees geconfigureerd worden op het net-

In het ASC is de centrale apparatuur opgesteld die de toegang

werk. Voor elke vraag wordt een dossier opgemaakt dat van

tot het netwerk regelt. Het ASC zorgt ervoor dat de gebruikers

begin tot eind wordt opgevolgd door het ASC.

overal en altijd over een maximale radiodekking en capaciteit
kunnen beschikken. Het zorgt onder meer voor de capaciteits-

Het ASC is ook verantwoordelijk voor het aankondigen van

en prestatiemetingen.

werkzaamheden op het netwerk bij de gebruikersorganisaties.
Regelmatig worden er preventieve onderhoudswerken uitge-

Preventie

voerd op het netwerk. Het ASC plant die werken en brengt de

Het ASC bewaakt de klok rond de goede werking van alle ASTRID-

betrokken partijen op de hoogte van een eventuele verminderde

systemen. Het spoort eventuele technische problemen op. Zodra

dekking. Als er zich een storing voordoet op het netwerk waar-

het netwerk een fout detecteert, verstuurt het automatisch een

schuwt het ASC de gebruikers.

alarmmelding naar het ASC, zodat de aanwezige ASC-medewerdienstverlening gebeurt ‘onder de waterlijn’: problemen worden

7.3.3 Ondersteuning van eerste lijn,
tweede lijn en derde lijn

preventief aangepakt nog vóór de gebruiker er iets van merkt.

Zaken die een gespecialiseerde technische kennis vereisen, wor-

kers meteen kunnen ingrijpen. Het merendeel van de ASC-

den door de twee technische teams opgelost: de eerstelijnshulp

Veiligheid

en de tweedelijnsondersteuning.

Het ASC staat ook in voor de veiligheid van de ASTRID-systemen

•• De eerstelijnsmedewerkers volgen het netwerk permanent

en van de meldkamers. De beveiliging tegen intern en extern

en lossen technische problemen op. Zij zijn in dienst van het

misbruik is van zeer groot belang.

consortium EADS-Belgacom dat instaat voor het onderhoud

7.3.2 Administratieve vragen
Tijdens de kantooruren lopen in het ASC naast technische vooral
administratieve vragen binnen. Die zijn in de eerste plaats
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van het ASTRID-netwerk.
•• De tweedelijnsondersteuning bestaat uit ASTRID-ingenieurs
die diepgaande analyses maken van complexere problemen.
•• Een derdelijnspermanentie, bestaande uit het ASTRID-

afkomstig van onze abonnees. Gebruikers contacteren ons voor

management en experts van de leveranciers, wordt ingescha-

informatie over hun abonnement of hun factuur, maar ook voor

keld bij ernstige incidenten.
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7.4

Field Intervention Team
Het Field Intervention Team (FIT) van ASTRID voert interventies

herstellen. Als het probleem echter niet precies kan worden

uit op het terrein: niet alleen bij de gebruikers, maar ook in

geïdentificeerd, dan geeft het ASC het dossier meteen door aan

allerlei installaties van ASTRID zelf. Het FIT komt in actie als er

het FIT, of het nu gaat om een probleem met dekking, radio,

ergens een probleem opduikt waarvoor niet onmiddellijk een

pagers, LCT of CAD.

oorzaak of een oplossing te vinden is. Op een hoogtechnologisch systeem als dat van ASTRID zijn voorvallen of storingen

Het FIT behandelt ook alle vragen over de inzet van het

immers niet altijd gemakkelijk te verklaren. In die gevallen gaat

mobiele basisstation (mobile technical unit of MTU): analyse,

het FIT ter plaatse om de situatie samen met de betrokkenen

berekeningen en site survey.

te analyseren, zodat er een oplossing kan worden gevonden.
Het FIT voert metingen en analyses uit in het werkgebied van

Naast de controle van de installaties van de gebruikers en van

de gebruikers, maar bijvoorbeeld ook in basisstations of in de

ASTRID, doet het FIT ook meer en meer interventies die te maken

technische ruimtes van de provinciale meldkamers.

hebben met de CAD-technologie, zoals tests van de elektriciteit
in de provinciale meldkamers, tests van de bekabeling, techni-

Gebruikers die een tussenkomst vragen, komen terecht bij

sche bezoeken rond veiligheid, het installeren van kaarten en

het ASTRID Service Centre. Wanneer het ASC een materieel

software enzovoort. Het FIT voert ook speciale metingen uit in

probleem detecteert, vraagt het aan de betrokken leverancier

verband met verstoring van het signaal, bijvoorbeeld bij interfe-

een technicus ter plaatse te sturen om het defect te

rentie of radio-elektrische storing.
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7.5

Serviceniveau
ASTRID beschouwt de kwaliteit van haar dienstverlening en

Feedback

de goede en continue werking van haar systemen als de groot-

Met de SLA’s worden de prestaties van het ASTRID-netwerk

ste prioriteit. Opdat gebruikers precies zouden weten welke

meetbaar. ASTRID brengt de dossierbeheerders bij de gebrui-

dienstverlening ze van ASTRID mogen verwachten en hoe ver

kersorganisaties regelmatig persoonlijk op de hoogte, zowel

die dienstverlening gaat, heeft ASTRID Service Level Agreements

over het netwerk als over de dienstverlening. Het Raadgevend

(SLA) uitgewerkt.

Comité van Gebruikers en het CAD-overlegplatform krijgen op
geregelde tijdstippen een globaal rapport.

Termijnen
In de SLA is de dienstverlening omschreven, maar er gaat ook

De ASTRID-klant krijgt onder meer een overzicht van de mel-

heel wat aandacht naar de termijnen waarbinnen ASTRID en

dingen die hij heeft gedaan en welk gevolg daaraan is gegeven.

haar externe leveranciers moeten optreden in bepaalde situa-

Hij verneemt meer over eventuele incidenten of problemen en

ties, zoals incidenten. De afspraken daarover staan ondubbel-

hoe ze zijn opgelost. De uptime van het netwerk wordt in kaart

zinnig op papier. Dat brengt duidelijkheid en het maakt tegelijk

gebracht en de gebruiker krijgt een overzicht van hoe hij gebruik

ook communiceren en rapporteren over de prestaties van

heeft gemaakt van het netwerk. Op die manier kan hij ondub-

de ASTRID-systemen makkelijker.

belzinnig zien of de mogelijkheden van ASTRID intern optimaal
worden gebruikt en zijn radiopark eventueel herschikken

Ook voor andere aspecten van de dienstverlening, zoals

en optimaliseren.

het beheer van aanvragen en klachten of de afspraken rond
het uitvoeren van wijzigingen op de infrastructuur, geeft de

Werkinstrument

Service Level Agreement een duidelijke definitie en een strikte

Voor ASTRID zijn de Service Level Agreements een werkinstru-

timing. Enkele voorbeelden:

ment om de dienstverlening continu te verbeteren. Ook de

•• Telefoons worden binnen 30 seconden aangenomen.

klant zelf kan de SLA-feedback gebruiken om de eigen werking

•• Is er een incident, dan maakt ASTRID een onderscheid tussen

te verbeteren. Dankzij de regelmatige opvolgingsgesprekken

een kritiek, een major en een minor incident. Telkens moet het

kan ASTRID ook de vinger aan de pols houden, zodat eventuele

incident binnen een bepaald aantal uren worden opgelost.

opmerkingen of vragen van het werkterrein vlot doorstromen.

•• Nieuwe abonnementen moeten binnen vijf dagen
aangesloten zijn.
•• Heel dringende problemen, wanneer een toestel gestolen
werd en de gebruiker misbruik wil voorkomen bijvoorbeeld,
vragen om een oplossing binnen het uur.
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7.6

Opleiding
ASTRID verzorgt opleidingen voor haar gebruikers, deels op
vraag, deels via een vast aanbod.

•• een gesimuleerde CAD-omgeving met geïntegreerde radio en
geïntegreerde telefonie voor twaalf personen. Er kan zowel
in een 100- als een 101-omgeving worden gewerkt, en boven-

Het train the trainer-principe loopt als een rode draad

dien in verschillende provinciale contexten,

doorheen de opleidingen van ASTRID. ASTRID leidt mensen

•• een gesimuleerde radiodispatchingtoepassing (TETRAsim),

op, die op hun beurt in hun organisatie de opgedane kennis

•• een eigen testnetwerk voor ASTRID radiodispatchingtoepas-

verspreiden. Een uitzondering op dat principe zijn de oplei-

singen (radioterminals en DWS).

dingen inzake Computer Aided Dispatching (CAD): de operatoren van de provinciale meldkamers (CIC’s en HCS100) en van

Naast twee leslokalen is er in het opleidingscentrum ook

dispatchingoplossingen van de lokale politie volgen een deel

een demolokaal waar ook meer gespecialiseerde opleidingen

van hun opleiding bij ASTRID.

kunnen worden gegeven, introductiedagen voor calltakers of
bepaalde opleidingen of presentaties voor grotere groepen.

ASTRID biedt diverse soorten opleiding aan:
•• Computer Aided Dispatching (CAD):
•• basisopleiding calltaking, dispatching voor gebruikers
van LCT-werkstations bij de lokale politie,
•• basisopleiding calltaking, dispatching, geïntegreerde
telefonie en geïntegreerde radio voor gebruikers van

ASTRID maakt voorts gebruik van externe trainingssystemen
in politiescholen of het opleidingscentrum van de federale p
 olitie.
De opleidingscel van ASTRID werkt geregeld samen met politie
scholen, brandweerscholen en andere opleidingscentra. Die
centra hebben operationele ASTRID-opleidingen in hun aanbod.

CAD-werkstations in de CIC’s en de HCS100,
•• basisopleiding vatting, expliciet gericht op personeelsleden van CIC’s of HCS100 die het vattingswerk in
CAD’s verzorgen.
•• gespecialiseerde opleidingen en productopleidingen
naar aanleiding van upgrades.

Contactgegevens
Het ASTRID Training Centre is te bereiken 
via training@astrid.be of via het ASTRID Service Centre.

•• Radio-opleiding Dispatcher Workstation of een simulatie
(TETRAsim).
•• Theoretische opleiding over het ASTRID-radionetwerk en
de TETRA-norm.

ASTRID beschikt over een team van lesgevers om opleidingen te verzorgen. Indien nodig worden gasttrainers ingezet
voor specifieke thema’s.

Op vraag van gebruikers kunnen gesloten sessies al dan niet bij

Extranet

de gebruiker worden georganiseerd.

Wie bij ASTRID een opleiding volgt of heeft gevolgd, kan
gebruikmaken van het ASTRID Extranet. Daar vindt u al het

ASTRID Training Centre

nodige cursusmateriaal en de cursuskalender.

De opleidingen vinden plaats in het professioneel uitgeruste
ASTRID-opleidingscentrum in de kantoren van ASTRID in B
 russel.

Registreren kan:

Bij de opleidingen wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerde

•• via www.astrid.be,

opleidingsomgeving die zo nauw mogelijk aansluit bij de reële wer-

•• via training@astrid.be.

komgeving van de cursisten. Het opleidingscentrum beschikt over:
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Meer info
www.astrid.be
Op de bedrijfswebsite vindt u algemene informatie over de ASTRID-diensten en ASTRID
als organisatie.
www.astriddirect.be
ASTRID Direct is ons online nieuwskanaal. U vindt er nieuws over kritieke communicatie
voor de sector van de hulp- en veiligheidsdiensten, feedback van gebruikers, dossiers en
tips om nog meer uit uw ASTRID-communicatiemiddelen te halen. Bovendien is de site
vlot te raadplegen op een pc, een tablet én een smartphone. Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws, abonneer u dan op de elektronische nieuwsbrief (NL of FR).
SW!TCH magazine
Viermaal per jaar bezorgt ASTRID u informatie over
de evolutie van haar diensten, de ervaringen van haar
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Frederik Langhendries
T 02 500 67 14
G 0496 59 57 14
E fred.lang@astrid.be
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Contact
ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
F 02 500 67 10
E info@astrid.be
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