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Mevrouw, meneer,
Er werd vastgesteld dat de ASTRID-radiodekking in gebouwen soms ontoereikend is. Het is echter evident dat de
openbare hulpdiensten ook moeten kunnen communiceren in gebouwen om bijvoorbeeld de uitbreiding van een
brand te kunnen bestrijden of om de reddingsoperaties te vergemakkelijken, en dit in alle veiligheid voor hun
personeel.
1

Artikel 22 van de wet van 8 juni 1998 zoals gewijzigd door de programmawet van 27 december 2006 voorziet dat
de nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken waarvan de radiodekking niet verzekerd wordt door de openbare
aanbesteding tussen de Staat en de NV ASTRID, voorgelegd moeten worden aan de ASTRIDveiligheidscommissie.
2

Het koninklijk besluit van 25 juli 2008 bepaalt de samenstelling van de ASTRID-veiligheidscommissie en de
nadere regels voor haar werking, en preciseert de opdrachten van de commissie. In dit koninklijk besluit werd ook
de procedure bepaald om de dossiers inzake nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken over te maken aan de
commissie.
3

Het koninklijk besluit van 15 december 2013 preciseert uitdrukkelijk wat er verstaan dient te worden onder
« grote » en « nieuwe » bouw- en infrastructuurwerken. Er dient aan beide paragrafen van artikel 1 voldaan te
worden: een bouw- en infrastructuurwerk moet dus zowel « groot » als « nieuw » zijn.

1

Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de ASTRID-veiligheidscommissie en tot
precisering van de opdrachten daarvan.
3
Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet
worden voorzien.
2
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Artikel 1, § 1, bepaalt dat onder « nieuwe bouw- en infrastructuurwerken », zoals bedoeld in artikel 22 van de wet
van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, moet worden verstaan,
deze waarvoor een aanvraag van bouwvergunning (eventueel via samengevoegd dossier) werd ingediend na de
inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 15 december 2013.
Artikel 1, §2, verduidelijkt wat onder « grote bouw- en infrastructuurwerken », zoals bedoeld in artikel 22 van
voormelde wet van 8 juni 1998, moet worden verstaan. Hiervoor moet aan één van volgende voorwaarden
voldaan worden:
1° voor publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of
bijzondere evenementen die er plaats vinden, een toeloop van meer dan 150 personen te verwachten valt;
2° bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m² die voor het
publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten in de zin van artikel 1, §2, van het koninklijk
besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, opgeslagen zijn;
3° bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte
meer dan 2500 m² bedraagt. De grondoppervlakte zal worden berekend aan de hand van het plan van het
gelijkvloers, conform de basisnormen gebruikt in de brandpreventie (KB 1994).
Onder « bouw- en infrastructuurwerk », in de zin van artikel 1, §2 van het koninklijk besluit van 15 december
2013, dient men de gebouwen en de kunstwerken te verstaan ( de tunnels, de bruggen, …).
Enkele voorbeelden van « voor publiek toegankelijk bouw- of infrastructuurwerk waar, omwille van de dagelijkse
activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 mensen te verwachten
4
valt », zijn scholen, theaters, sportstadions, grote winkeloppervlaktes,…
Een « bouw- of infrastructuurwerk dat beschikt over een ondergrondse ruimte die voor het publiek toegankelijk
5
is », is bijvoorbeeld een ondergronds parkeerterrein van een winkelcentrum, maar niet bijvoorbeeld de
ondergrondse privéparking van kantoren of flatgebouwen.
Om te weten of een stof of preparaat als gevaarlijk moet worden beschouwd in de zin van artikel 1, §2, 2°, van
het voornoemde koninklijk besluit, dient contact te worden opgenomen met de brandweer of de gemeentelijke
veiligheidscel zodat deze het gevaar van de opgeslagen stoffen of preparaten kan evalueren. De aanwezigheid
van een stookolietank wordt niet beschouwd als het opslaan van een gevaarlijke stof in de zin van artikel 1, §2, 2°
van het voornoemde besluit.
Wanneer een bouw- of infrastructuurwerk « gemengd » is, dit wil zeggen dat slechts een deel van dit bouw- of
infrastructuurwerk beantwoordt aan de criteria van het voornoemde koninklijk besluit, dan valt dit deel onder het
toepassingsgebied van het koninklijk besluit.
Artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 juli 2008 voorziet dat de gemeentelijke, gewestelijke of andere overheid
bevoegd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, hierna genoemd de bevoegde overheid, die
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ontvangen inzake een dergelijk bouw- of
infrastructuurwerk, een dossier samenstelt en dit onverwijld aan de commissie overmaakt. De ASTRID4

Artikel 1, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 15 december 2009 houdende de vastlegging van de criteria ter bepaling van de bouw- en
infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien
5 Artikel 1, §2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit
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veiligheidscommissie moet, voor elk dossier inzake een nieuw groot bouw- of infrastructuurwerk, beslissen over
de noodzaak van een ASTRID-indoorradiodekking.
Het dossier moet aan de ASTRID-veiligheidscommissie overgemaakt worden binnen de door de regionale
reglementering inzake stedenbouwkundige vergunningen vastgelegde termijn zodat ze de mogelijkheid heeft om
zich uit te spreken binnen de haar opgelegde termijn.
Het aan de ASTRID-veiligheidscommissie overgemaakte dossier moet o.a. alle informatie bevatten die vermeld is
6
in artikel 8, §1, lid 2 van het voormelde koninklijk besluit van 25 juli 2008 :









de beschrijving van het gebouw, met inbegrip van de (synthese)plannen;
de beschrijving van de bouwwerkzaamheden die het voorwerp zijn van de vergunning;
de onthaalcapaciteit van het bouw- of infrastructuurwerk (in aantal personen);
de activiteiten die georganiseerd worden in het bouw- of infrastructuurwerk;
de evaluatie van de risico’s die aanwezig zijn in het bouw- of infrastructuurwerk, inclusief diegene die
voorzien zijn in art.1, §2 van het Koninklijk Besluit;
het gemotiveerde advies van de bevoegde overheid inzake de noodzaak van een indoorradiodekking;
de uiterste datum waarop het advies bij de bevoegde overheid moet toekomen.
de voorgestelde modaliteiten door de bouwheer of de gemeente om de indoordekking te voorzien of te
verbeteren

In bijlage vindt u:
• een model van samenvattende informatiefiche die samen met het dossier moet worden overgemaakt
(bijlage 1).
• het K.B. van 15 december 2013 (bijlage 2).
• het K.B. van 25 juli 2008 (bijlage 3).
• De “Overeenkomst van de NV ASTRID met betrekking tot indoordekking in gebouwen en
infrastructuurwerken” (bijlage 4).
Het advies van de bevoegde overheid inzake de noodzaak van een indoorradiodekking, houdt rekening met de
radiocommunicatiebehoeften en –mogelijkheden van de verschillende veiligheidsdisciplines van de gemeente
(brandweer, politie, DGH). Hiervoor kan de bevoegde overheid bijvoorbeeld, indien de termijnen het toelaten, de
7
gemeentelijke veiligheidscel alsook de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de noodplanning raadplegen.
Indien de ASTRID-veiligheidscommissie meent dat er een ASTRID-indoorradiodekking voorzien moet worden,
dan moet de bevoegde overheid deze beslissing vermelden in de bouwvergunning.
Voor de installatie van de ASTRID-indoorradiodekking, kan de bouwheer zich richten tot de firma van zijn keuze.
De aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat de installatie, opdat ze bruikbaar zou zijn voor hulpen veiligheidsdiensten, verbonden moet zijn met het ASTRID-netwerk. Daarom dient de bouwheer te beschikken
over een attest van de NV ASTRID dat de conformiteit van de technische installatie en het dekkingsniveau bevat.
Bijgevolg wordt de bouwheer aangeraden om al bij de ontwerpfase van de werken contact op te nemen met de
N.V. ASTRID (ASTRID SERVICE CENTER 02/ 500.67.89) Bijkomende algemene technische specificaties
kunnen teruggevonden worden in “Overeenkomst van de NV ASTRID met betrekking tot indoordekking in
gebouwen en infrastructuurwerken” in bijlage van deze omzendbrief. De NV ASTRID stelt de meest recente
versie van dit document beschikbaar op haar website.

6
Gewijzigd door het koninklijk besluit houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRIDradiodekking moet worden voorzien.
7
Zie artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
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De bouwheer moet zich er bovendien van verzekeren dat de installatie op een beveiligde plaats geïnstalleerd is
en dat ze de geldende reglementering naleeft betreffende de uitzending van elektromagnetische golven.
De volledige dossiers moeten naar het volgende adres gestuurd worden:
FOD Binnenlandse Zaken,
ASTRID-veiligheidscommissie,
ter attentie van de voorzitter, de heer Marc Looze,
Leuvenseweg 1,
1000 Brussel.
Naast de reglementaire procedure, zoals voorzien in artikel 8 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 25 juli
2008, is het eveneens mogelijk om het advies van de ASTRID-veiligheidscommissie te vragen voorafgaand aan
een bouwproject, zelfs al werd er op dat moment nog geen bouwvergunningsaanvraag ingediend bij de bevoegde
overheid. Deze adviesaanvraag is geen vrijstelling van de reglementaire procedure wanneer de
bouwvergunningsaanvraag effectief wordt ingediend.
8

Het K.B. treedt in werking op 1 mei 2014.

Voor vragen of bijkomende informatie, kunt u de secretaris van de ASTRID-veiligheidscommissie, de heer Peter
Pollet, contacteren op 02 500 25 12 of per e-mail (peter.pollet@ibz.fgov.be).

Met de meeste hoogachting,

Marc Looze
adviseur-generaal
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Zie artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 december 2013, gepubliceerd op 4 februari 2014.
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