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Antwoord van Minister Alexander De Croo, vicepremier en minister van 

Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post op een vraag 

over “het overschakelen van hulpdiensten naar het gewone gsm-netwerk”: 

 

“De hulpdiensten zullen in de toekomst niet meer via ASTRID, maar wel via het reguliere 

gsm-netwerk communiceren. In welke mate is de stroomtoevoer dan voor 100% 

gegarandeerd? Is de beveiliging evenwaardig? Zijn de extra investeringen van de 

telecomoperatoren om aan de noden van de veiligheidsdiensten tegemoet te komen, in 

kaart gebracht? Zijn zij bereid om de kosten zelf te dragen of zullen de investeringen 

gevolgen hebben voor de consumenten? Welke garanties zijn er inzake de robuustheid en 

de veiligheid van het netwerk?” 

 

 

Minister Alexander De Croo:  

 

De huidige tetratechnologie zou tegen 2030 van de markt verdwenen zijn. Daarna zullen 

nooddiensten communiceren via de dan bestaande mobiele netwerken. 

 

Het huidige ASTRID-netwerk via de mobiele netwerkoperatoren laten lopen leidt tot veel 

meer synergie. Zo krijgt ASTRID toegang tot de laatste netwerktechnologieën met een 

groter aantal masten dan wanneer hij zelf onafhankelijk netwerken zou uitrollen. 

 

De huidige standaarden voor mobiele netwerken voorzien in voldoende mogelijkheden 

om de communicatie van nood- en hulpdiensten adequaat te ondersteunen met de 

nodige prioriteiten. ASTRID zal dan als een eigen beveiligd virtueel netwerk boven op dat 

van de bestaande drie netwerken kunnen opereren.  

 

Bij de 5G-veiling worden eisen opgelegd aan de mobiele operatoren ten bate van de 

nooddiensten. ASTRID zal afspraken maken met een of meerdere operatoren over 

bijkomende zekerheid over de continuïteit van de dienst bij stroomonderbreking, alsook 

over de robuustheid en de veiligheid. Daarnaast kan A.S.T.R.I.D bijkomende masten 

plaatsen, waar de dekking van de huidige operatoren niet voldoende is. 

 

Er is bepaald dat de investeringen die de operatoren moeten doen voor bijzondere 

functionaliteiten en maatregelen voor ASTRID, zullen worden gedragen door A.S.T.R.I.D., 

zodat het geen bijkomende impact op de consument heeft. 

 

 


