KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 MAART 2018 HOUDENDE DE TOEKENNING VAN DE DOTATIE
AAN DE NV A.S.T.R.I.D. VOOR HET ONDERHOUD VAN NOODOPROEPCENTRA VAN HET CAD
OVERLEGPLATFORM 112 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2018. (inw. 7 juli 2018) (27.06.2018)

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en
veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;
Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat;
Gelet op de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2018, basisallocatie 63 20 41.00.01;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de
toekenning en op de aanwending van de toelagen;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2017 tot vaststelling van het derde beheerscontract
van A.S.T.R.I.D., de artikelen 156 tot en met 176 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2018;
Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Ten laste van basisallocatie 63 20 41.00.01 van de begroting 2018 van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een dotatie toegekend binnen
de grenzen van de beschikbare kredieten met een maximum van 5.000.000 euro, ter dekking van de
uitgaven die betrekking hebben op de werking en het onderhoud van de CAD, en meer bepaald de
werking en het onderhoud van het informaticapark van de 112/100 en 101 centrales.
De betaling van de dotatie zal gebeuren volgens artikel 172 van het derde beheerscontract van
A.S.T.R.I.D..
Art. 2. De boekhouding van de NV A.S.T.R.I.D. maakt het mogelijk de aanwending van deze dotatie
te volgen.
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Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Financiën zijn,
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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Art. 3. Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van
de dotatie een synthese aan de regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin
aangegeven de toegekende dotatie en de aanwending ervan.

