
 

Brusselse regering gunt overheidsopdracht Irisnet 2 aan 

Mobistar 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Informatica, heeft de 

Brusselse regering zopas beslist om de overheidsopdracht voor het Irisnet 2-

breedbandtelecommunicatienetwerk  na een Europese aanbesteding toe te wijzen aan 

Mobistar. Dit telecombedrijf zal samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG) een CVBA oprichten. Deze 

vennootschap, de CVBA Irisnet, zal instaan voor de uitbating van het Irisnet 2-

glasvezelnetwerk, en voor de levering van vaste telefonie, datatransmissiediensten (internet, 

email) en andere netwerkgerelateerde diensten  (videoconferencing,  camerabewaking, 

enzovoort). Liefst 122 Brusselse overheidsinstellingen zullen gebruik maken van de diensten 

van deze CVBA, een pak meer dan de huidige 77 klanten van Irisnet 1.  De CVBA Irisnet zal 

vanaf 1 november 2012 operationeel zijn. Minister Brigitte Grouwels: "Met Irisnet 2 hebben 

we een hefboom in handen om de werking van de diverse Brusselse overheidsinstellingen 

verder te moderniseren én om jaarlijks tenminste 2 miljoen euro te besparen. Door met 

verschillende overheidsinstellingen samen te werken, genieten alle overheidsinstellingen 

samen immers van zeer gunstige tarieven wat betreft data en telefonie. Een win-winsituatie 

voor de overheid dus."  

 

Irisnet is de naam van het breedbandtelecommunicatienetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

dat ontwikkeld werd om de telecommunicatie tussen de verschillende besturen van het Gewest te 

vereenvoudigen.  

De  overheidsopdracht IRISnet 2 wordt  door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegund in naam en voor 

rekening van liefst 122 overheidsinstellingen die zich allen op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest bevinden. Concreet gaat het om alle gewestinstellingen (CIBG, MIVB, Net Brussel, 

Actiris, Leefmilieu Brussel, enzovoort), talloze Brusselse steden en gemeenten, politiezones, OCMW's, 

openbare ziekenhuizen, Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's) en de Brusselse 

gemeenschapsinstellingen.  



Twee percelen  

De overheidsopdracht Irisnet 2 zelf heeft betrekking op twee percelen, die beiden aan Mobistar werden 

gegund: 

- 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. 

Het contract voor dit perceel heeft een looptijd van 10 jaar. Er zal een publiekprivate coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) worden opgericht, waarvan het Gewest de 

hoofdaandeelhouder is naast telecombedrijf Mobistar en de 122 Brusselse overheidsinstellingen die 

gebruik maken van Irisnet 2. De operationele werking van deze CVBA wordt eveneens verzekerd door 

Mobistar. 

- Het tweede perceel heeft betrekking op mobiele telefonie voor een portefeuille van ten minste 9.000 

SIM-kaarten. Het contract voor dit perceel geldt 3 jaar, met de mogelijkheid om het nog eens 2 jaar te 

verlengen.  

 

Minister Brigitte Grouwels: “Dankzij Irisnet 2 beschikken  we over een uitstekende hefboom om de 

werking van de diverse Brusselse overheden verder te moderniseren. Maar ook op financieel vlak doen 

we een uitstekende zaak dankzij deze publiekprivate samenwerking, want in totaal besparen alle 

overheden samen tenminste zo'n 2 miljoen euro per jaar. Door met verschillende overheidsinstellingen 

samen te werken, genieten alle overheidsinstellingen samen immers van veel gunstiger tarieven wat 

betreft data en telefonie, dan wanneer elke instelling apart een marktoproep zou doen." 
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