
Antwoord in plenaire zitting  

ASTRID – Modernisering van het netwerk  

Geachte Parlementariërs, 

Ik ben blij met deze vraag, want de berichten in de media gisteren waren op 

zijn minst verwarrend te noemen. 

Laat mij dus van in het begin van mijn betoog duidelijk zijn: ook in de toekomst 

zal Astrid de operator voor de noodcommunicatie van de hulp- en 

veiligheidsdiensten blijven.  

Wat wel op termijn (en we spreken hier over 2025 - 2030) zal veranderen is de 

technologische drager van deze communicaties. Het huidige radionetwerk 

maakt gebruik van de Tetra-technologie. Deze technologie, die in de jaren 90 

werd ontwikkeld wordt wereldwijd nog door veel hulp- en veiligheidsdiensten 

gebruikt, maar zal op termijn moeten worden vervangen door een andere 

technologie die meer bandbreedte en mogelijkheden biedt, denk bijvoorbeeld 

aan het uitwisselen van beelden (video). 

En dus kijken Astrid en deze regering naar de toekomst. Al jaren wordt zowel 

bij ons als op internationaal vlak bekeken welke technologie Tetra zou kunnen 

opvolgen. Conclusie is dat de meest aangewezen oplossing is om daarvoor de 

LTE-technologie (Long-Term Evolution) te gebruiken, zijnde dezelfde 4G en 5G 

technologie die de commerciële netwerken (Proximus, Telenet, Orange) 

vandaag en morgen zullen gebruiken. 

Een mogelijke piste voor de vervanging van de Tetra-technologie naar de LTE-

technologie is om een volledig nieuw netwerk te laten uitbouwen met als 

gevolg een vervanging van alle bestaande basisstations en antennes. Deze piste 

zou niet alleen zeer tijdrovend zijn, maar ook nog eens heel duur.  

Een veel interessantere piste is om te gaan samen werken met de bestaande 

telecomoperatoren die sowieso op hun commercieel netwerk de nieuwe LTE-

technologie zullen uitrollen. Samen met collega Alexander De Croo werden de 

eerste stappen richting samenwerking gezet. In het kader van de reglementaire 

teksten inzake de spectrumverdeling werden onderhandelingen met de 

commerciële operatoren gestart en afspraken gemaakt omtrent: 



 de verplichtingen die iedere 700MHz operator zal worden opgelegd om 

kosteloos het gebruik door de hulp- en veiligheidsdiensten te 

garanderen (ik denk bv aan groepscommunicatie).  

 en de randvoorwaarden zoals extra dekking, veiligheid en prioriteit, die 

door Astrid gevraagd worden en door de ministers van 

Telecommunicatie en Binnenlandse Zaken opgelegd kunnen worden, 

maar dan tegen een billijke vergoeding. 

 

Samengevat:  

Astrid blijft de operator voor kritische communicatie.  

Astrid zal blijven instaan voor de dekking daar waar privé-operatoren voor 

commerciële redenen geen dekking voorzien.  

Astrid zal blijven instaan voor de continuïteit van communicatie ook bij hevig 

onweer en elektriciteitspannes. 

Astrid zal blijven instaan voor de toegangsrechten en beveiliging van de 

communicatie. 

Astrid zal blijven instaan voor de prioritering van de communicaties van de 

hulpdiensten bij saturatie van de commerciële netwerken. 

En zijn de extra investeringen die deze regering in ASTRID heeft gedaan 

hiermee weggegooid geld? 

Wel integendeel, het huidige netwerk moet nog minstens 10 jaar blijven 

draaien. 

 

 

 

 

 

 


