
Persbericht

Publicatie van de overheidsopdracht nieuwe mijlpaal voor future proof telecomnetwerk

HET  BRUSSELS  GEWEST  OP  ZOEK  NAAR EEN  NIEUWE  PARTNER  VOOR ZIJN  FUTURE 
PROOF IRISNET-TELECOMNETWERK

BRUSSEL  –  31  MEI  2011.  Op vrijdag 31  mei  2011  wordt  de  aankondiging  gepubliceerd  van de 
overheidsopdracht  met Europese bekendmaking,  waarin het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  op 
zoek  gaat  naar  een  nieuwe  partner  voor  het  beheer  van  zijn  future  proof  telecomnetwerk. 
Potentiële  kandidaten  beschikken  tot  29  september  2011  om  een  offerte  in  te  indienen.  De 
definitieve toewijzing van de opdracht gebeurt tijdens het eerste semester van 2012. Het Centrum 
voor Informatica voor het Brusselse Gewest kreeg de opdracht van het Brussels Gewest om e.e.a. in 
goede banen te lijden. 
De  bekendmaking  vindt  u  op  het  volgende  adres:  https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=92684.

IRISnet, het future proof telecommunicatienetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de 
telecommunicatie tussen de verschillende administraties van het Gewest helpt vereenvoudigen, 
blaast volgend jaar tien kaarsjes uit en is aan hernieuwing toe. Op 26 april 2012 vervalt immers het 
tienjarige  contract  én  de verlenging die  eind  april  vorig  jaar  nog werd  ondertekend  door  de 
huidige partners van de tijdelijke vereniging.

Het Gewest, en het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest dat de overheidsopdracht  
in naam van het Brussels Gewest heeft opgesteld, gaan dus op zoek naar een nieuwe privépartner  
om het IRISnet-netwerk te beheren.

122  overheidsinstellingen,  dit  zijn  scholen,  ministerkabinetten,  OCWS’s,  gemeenten, 
ziekenhuizen,  4  op  6  politiediensten,  gewestelijke  overheden,  administraties,  hebben  zich 
aangesloten bij het lastenboek. Zij ondertekenden hiertoe een mandaat.

Ruim de helft van deze mandaatgevers maakte geen deel uit van het eerste IRISnet 1-contract, 
wat wijst op een verruimde belangstelling voor dit state of the art technologisch project.

Nieuwe publiek-private vennootschap

Concreet worden twee percelen in concurrentie geplaatst:

• Het eerste perceel betreft data, vaste telefonie en telecomdiensten die gebruikmaken van 
het breedbandnetwerk bestaande uit 13 lussen met 72 optische vezels over meer dan 200 
kilometer lang. Daarvoor zal een publiek-private coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (CVBA) worden opgericht, waarvan het Gewest de hoofdaandeelhouder 
is naast de privépartner.  Deze laatste  zal  ook verantwoordelijk  zijn voor de operationele 
werking van de CVBA

• Het  tweede  perceel  heeft  betrekking  op  mobiele  telefonie  voor  een  portefeuille  van 
minstens 9.000 simkaarten.
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Voordeelprijzen

Minister Brigitte Grouwels, gewestminister bevoegd voor Informatica: “Met Irisnet 2 slagen we erin  
om met een breed pallet aan Brusselse partners samen te werken aan een hoogtechnologisch  
project.  Maar  ook op financieel  vlak doen we een goede zaak,  want  door samen te werken  
genieten we veel  gunstigere tarieven dan wanneer  elke instelling apart  een marktoproep zou  
doen.”
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Spaar inkt uit door van letterype te veranderen ! Dit document werd opgesteld in Centruy Gothic. Volgens een studie van de Universiteit van Green 
Bay in Wisconsinverbruikt dit letterype ongeveer 20% minder inkt bij het afdrukken dan, bijvoorbeeld, het letterype Arial.
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