
Het bedrijfsplan 2016-2020 beschrijft onze strategie 
en de middelen die de federale regering daarvoor 
heeft uitgetrokken. Met 2018 voor de deur, 
is het hoog tijd voor een overzicht.

ASTRID 
INVESTEERT

TOTALE INVESTERINGEN:

123,5 MILJOEN EURO

•  vernieuwing 
 radionetwerk: 
nieuwe provinciale schakelaars, 
IP-technologie voor de verbindin-
gen tussen de provincies, disaster 
recovery site, vernieuwing 
basisstations…

•  vernieuwing 
 pagingnetwerk: 
nieuwe centrale infrastructuur, 
disaster recovery site, 
nieuwe zenders voor 226 
paging-antennes, nieuwe 
functiemogelijkheden …

•  nieuwe dispatching
infrastructuur  
(zie artikel p. 20): 
nieuwe software, nieuwe computers, 
servers, beeldschermen, nieuwe cen-
trale infrastructuur en virtualisatie, 
disaster recovery site …

64 MILJOEN
VOOR BEDRIJFSZEKERHEID EN CONTINUÏTEIT

•  centralisatie en  beveiliging 
van de infrastructuur 
(van radio, paging en meldkamers): 
extra veiligheidsmaatregelen en 
strikt veiligheidsbeleid, minder 

hinder voor gebruikers door onder-
houd en dringende interventies

•  performantere monitoring
systemen en doorgedreven 
kwaliteitsbeheer

21 MILJOEN
VOOR EEN VERSTERKING VAN DE KWALITEIT 
EN VEILIGHEID

•  nieuwe masten en meer kanalen 
in bestaande masten

•  vooral in risicogebieden: luchthavens, 
rond Seveso-bedrijven, grootsteden …

•  reservecapaciteit te activeren in 
geval van crisis

•  extra mobiele zendmast (MTU) en 
 overschakelen op satelliet (zie artikel p. 33)

•  nieuwe diensten, vooral op het gebied 
van mobiele datacommunicatie: 
zoals meer  prioriteit en ook spraakcommunicatie 
via Blue Light Mobile (zie artikel p. 14)

38,5 MILJOEN
VOOR MEER RADIODEKKING, MEER CAPACITEIT EN NIEUWE DIENSTEN
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De evolutie van ASTRID 

Welke krachtlijnen geeft dat op het terrein?Wat willen we?

Onze dienstverlening 
behouden, inspelen 
op nieuwe noden en 
nieuwe technologieën 
implementeren op vraag 
van de gebruikers.

Betrouwbaarheid en 
 continuïteit waarborgen: 

het netwerk moet in alle 
omstandigheden functio-
neren, ook bij piek verbruik 
en defecten

 
Dekking  behouden 
en verbeteren:  

het huidige dekkingsniveau 

moet minstens behouden blij-
ven; op kritieke punten wordt 
het nog versterkt

 
Nieuwe diensten 
voor de gebruikers:  

onder meer op het gebied 
van mobiele data zijn de 
gebruikers behoeften de jong-
ste jaren sterk geëvolueerd
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