
JAARVERSLAG 2005

Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid 
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
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Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 

verantwoordelijk is voor informatica.

Het CIBG wil de neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve technologische 

partner zijn voor alle openbare instellingen die plannen hebben om, zonder omwegen en 

op pro-actieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën in te voeren met 

de bedoeling enerzijds de eigen werking te verbeteren en anderzijds hun diensten gebruiks-

vriendelijk te maken voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

Dit partnership berust op drie strategische investeringspijlers:

1 Een gewestelijke telecom- en IT-infrastructuur die technologisch aan de spits staat

2 Een professioneel uitgebouwde digitale cartografi e, die voortdurend bijgewerkt wordt 

3 Een team van ervaren, dynamische, enthousiaste, professionele en fl exibele medewerkers.

Deze drie pijlers moeten het CIBG ondersteunen in zijn basisopdracht: voor en samen met 

zijn partners instaan voor de hosting en het onderhoud van transversale oplossingen die door 

het CIBG bij zijn klanten ontwikkeld worden of van op maat ingestelde ASP-toepassingen 

(Application Service Provider) waarvoor het CIBG zo veel mogelijk generieke toepassingen 

gebruikt.

Fundamentele basisvoorwaarden:

•  Goedkope of gratis breedbandtelecommunicatie voor alle partners die hun steentje willen 

bijdragen tot een vernieuwend, samenhangend en geïntegreerd gewestelijk ICT-beleid; 

•  Krachtige IT-systemen die beveiligd zijn door een extern back-up center; 

•  Een klantgericht team bestaande uit vaste, professionele medewerkers die werken vanuit 

een ‘change management’ cultuur en die permanent knowhow aan het opbouwen zijn; 

•  Een gericht en fl exibel ‘body shopping’-beleid alsook strategische PPS-partners (publiek-

private samenwerking).

Secundaire voorwaarden:

• Een modern en stimulerend human resources management; 

• Een transparante kostenboekhouding; 

• Permanente waakzaamheid op het vlak van technologieën en toepassingen;

• Een waarborg voor meetbare kwaliteit van de opgezette projecten en de geleverde diensten; 

• Een gebruiksvriendelijke helpdesk.

Het CIBG wil dus de beste en de goedkoopste ICT-technologieën leveren aan de gewestelijke 

besturen, en op die manier uiteindelijk ook aan de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.

 Mission statement
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i2010 – een informatiemaatschappij in het teken van groei 
en tewerkstelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Europese Raad van het voorjaar 2005 heeft partnerschap voor groei en tewerkstelling 

aangedragen als nieuw elan voor de strategie van Lissabon en heeft kennis en innovatie 

aangewezen als de stuwende krachten achter duurzame groei. De Raad heeft gewezen op de 

noodzaak tot het uitbouwen van een informatiemaatschappij die gebaseerd is op inclusie, 

op een verregaande gebruik van ICT-technologieën (informatie- en communicatietechnolo-

gieën) bij overheidsdiensten, KMO’s en gezinnen. 

Informatie- en communicatietechnologieën vormen een sterke stuwende kracht achter groei 

en tewerkstelling. Een kwart van de BBP-groei van de Europese Unie (EU) en 40% van de 

productiviteitsgroei zijn aan ICT te danken. De verschillen in de economische prestaties van 

de industrielanden zijn grotendeels toe te schrijven aan de omvang van de investeringen in, 

het onderzoek naar en het gebruik van ICT, en aan de competitiviteit van de ondernemingen 

in de sector van informatie en media1. Diensten, kennis, media en inhoud in de ICT-sector 

bekleden een alsmaar toenemend belang in de economie en de maatschappij.

De jongste jaren zijn de ICT-technologieën in een stroomversnelling geraakt en hebben de 

aanzet gegeven tot een grootschalige groei van de informatie- en mediasector. Een en ander 

is mogelijk geworden dankzij de algemene verspreiding van snelle communicatiemiddelen, 

die ontelbare eindapparaten verbinden. Traditionele inhoud (zoals fi lms, video-opnames, 

muziek) is nu in elektronisch formaat beschikbaar. Daarnaast ziet men nieuwe diensten 

opduiken die rechtstreeks in elektronisch formaat ontworpen zijn, zoals interactieve 

softwareprogramma’s. De digitale convergentie van diensten met betrekking tot 

informatiemaatschappij en media, netwerken en uitrusting wordt nu een dagelijkse realiteit. 

ICT-technologieën zullen nog beter worden gemeten naar intelligentie, miniaturisatie, 

veiligheid, snelheid en gebruiksgemak, en zullen ononderbroken verbonden zijn, met inhoud 

die in 3D-multimedia formaten beschikbaar zal zijn.

Een proactief beleid is noodzakelijk om op de ingrijpende technologische veranderingen 

in te spelen. Zo vereist de digitale convergentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

convergentie op beleidsvlak alsook de bereidheid om de regelgevende context aan te passen 

wanneer dit nodig blijkt om gelijke tred te houden met de opkomende digitale economie. Dit 

is mogelijk geworden met de invoering van een specifi eke afdeling in de begroting 2005, die 

alle fi nanciële middelen voor ICT bundelt.

Het is duidelijk dat wij rekening moeten houden met het strategische kader, i2010 – de 

Europese informatiemaatschappij tegen 2010 – dat de grote beleidslijnen uittekent. Daarin 

zal ICT ondubbelzinnig aangewezen worden als stuwende kracht achter inclusie en kwaliteit 

van het leven. Als hoeksteen van het vernieuwde partnerschap van Lissabon voor groei en 

tewerkstelling zal i2010 een geïntegreerde benadering van de informatiemaatschappij en het 

audiovisueel beleid binnen de EU uitwerken. 

Woord vooraf 

1  De diensten van de informatie- en mediaindustrie werden al eerder omschreven in het Groenboek uit 1998 over de convergen-
tie van de telecommunicatie-, media- en informatietechnologiesectoren en de implicaties daarvan voor de regelgeving - Naar 
een aanpak voor de informatiemaatschappij – COM (97) 623 – en rekening houdend met de nieuwe ontwikkelingen – in de 
mededeling uit 2003 over de toekomst van het Europese audiovisuele regelgevingsbeleid – COM (2003) 784. Deze diensten 
weerspiegelen de convergentie die zich aan het voltrekken is tussen de elektronische communicatiediensten, de diensten van 
de informatiemaatschappij en de verspreide diensten, en bijgevolg de opkomst van diensten met nieuwe inhoud.
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Drie prioriteiten voor het Europese beleid m.b.t. de informatiemaatschappij en de media:

i)  verdere uitbouw van een unieke Europese informatieruimte die een open en concurre-

rende markt voor informatiemaatschappij en media moet aanmoedigen, 

ii)  opdrijven van innovatie en investeringen in ICT-onderzoek met de bedoeling de groei en 

het scheppen van kwaliteitsjobs te ondersteunen.

iii)  verdere uitbouw van een Europese informatiemaatschappij die gebaseerd is op inclusie 

en die de groei en de tewerkstelling ondersteunt op een manier die verzoenbaar is met 

duurzame ontwikkeling en die voorrang geeft aan betere overheidsdiensten en kwaliteit 

van het leven.

Met name het hoofdstuk “Inclusie”, verbetering van de overheidsdiensten en de kwaliteit 

van het leven verdient onze aandacht.

Het toenemende gebruik van ICT heeft een groeiende weerslag op de maatschappij. Deze 

weerslag werd in i2010 volgens drie krachtlijnen ingecalculeerd: ervoor zorgen dat de ICT’ 

alle burgers ten goede komen, de overheidsdiensten beter, kosteneffi ciënter en toegankelij-

ker maken, en de kwaliteit van het leven verbeteren. 

Op economisch, sociaal, ethisch en politiek vlak moet werk gemaakt worden van meer 

sociale, economische en territoriale samenhang door ICT-gebaseerde producten en diensten 

toegankelijker te maken. In i2010 wordt de klemtoon gelegd op volledige en volwaardige 

participatie en op de verwerving van digitale basiskennis.

Overheidsdiensten vormen een belangrijke component in de Europese economie. Overheids-

opdrachten bijvoorbeeld zijn goed voor 16% van het BBP. Eén van de eerste uitdagingen is 

deze diensten beter, toegankelijker en kosteneffi ciënter te maken. Aanzienlijke vooruitgang 

werd al geboekt bij de uitbouw van overheidsdiensten die met ICT werken en ook binnen 

ons Gewest zijn de resultaten al meetbaar. Toch ligt nog veel werk voor de boeg om de 

economische weerslag en de maatschappelijke aanvaarding van ICT gestalte te geven.

ICT kan verregaand bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. Zij kan 

zorgen voor een betere gezondheid van de burger door middel van nieuwe medische en 

sociale overheidsdiensten, die dankzij ICT mogelijk geworden zijn. In het licht van de enorme 

demografi sche uitdagingen waar Europa voor staat, kan ICT ertoe bijdragen om de medische 

en sociale diensten effi ciënter en gerichter te maken. Zij kan bijdragen tot een versterking van 

de culturele verscheidenheid in Europa door ons erfgoed en onze culturele realisaties aan 

meer burgers kenbaar te maken. Ook vormen zij een hefboom ten dienste van de duurzame 

ontwikkeling, bijvoorbeeld via rampenbewaking en –beheer, en via minder vervuilende, minder 

energieverslindende en effi ciëntere productiemethodes2. ICT kan er ook toe bijdragen om het 

vervoer veiliger, minder vervuilend en zuiniger te maken.

2 i2010 zal op deze mogelijkheden inspelen samen met het Actieplan voor Milieutechnologieën (ETPA).
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De digitale convergentie schept nieuwe uitdagingen als wij eenieder bij de informatiemaat-

schappij willen betrekken. Europese initiatieven tot e-inclusion staan op stapel. Wij dienen 

hier aandacht voor te hebben om de structuurfondsen te kunnen gebruiken. 

Nog andere grote uitdagingen duiken op. Op technisch vlak moet werk gemaakt worden van 

gemeenschappelijke interfaces, van overdraagbaarheid van identiteit van het ene systeem 

naar het andere en van authentifi catiesystemen. Organisatorische veranderingen moeten 

nieuwe praktijken en vaardigheden en ook nieuwe regels opnemen. Deze zaken kunnen beter 

op geïntegreerde wijze aangepakt worden, zoals dat het geval is met het impulsplan voor 

de gezondheid en het impulsplan voor de OCMW’s dat in 2005 op initiatief van Minister 

VANHENGEL opgestart werd.

Het CIBG blijft dus werk maken van moderne en interoperabele diensten binnen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en doet dat door de transversale inzet van ICT op alle 

gezagsniveaus.

Met i2010 gaat de Commissie van start met een nieuw, geïntegreerd beleid op het stuk van de 

informatiemaatschappij. In het verlengde van de nieuwe regels van de hernieuwde strategie 

van Lissabon zal i2010 bijdragen tot de verwezenlijking van de belangrijkste doelstellingen 

van Lissabon op het vlak van duurzame groei en tewerkstelling.

Dit proces willen wij graag en ten volle onderschrijven.

Hervé Feuillien Robert Herzeele

Directeur-Generaal Adjunct Directeur-Generaal
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Multimediaplan voor de scholen - Fase II

Op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is in 1999 gestart met een programma 

tot informatisering van de scholen. De uitvoering van dit programma werd toevertrouwd aan 

het CIBG. Dankzij dit zogenaamde Multimediaplan werden in eerste instantie 144 middelbare 

scholen uitgerust met acht werkstations, een server, drie printers, een brandkast en een hub.

Vanaf 2001 was het de beurt aan de 327 lagere scholen die tot het Multimediaplan toege-

treden waren. Zij werden uitgerust met een gelijkaardige multimediazaal, met vier werksta-

tions, een server, een brandkast en een hub.

Dankzij de zorg en de motivatie van zowel leerkrachten als leerlingen, en mede dankzij een 

onderhoudscontract voor hardware en software, is het materieel van het Multimediaplan 

1999/2000 tot op vandaag in goede staat en grotendeels nog steeds werkzaam.

Aangezien dit materieel echter al een zekere leeftijd bereikt heeft (rekening houdend met de 

gebruikelijke levensduur van IT-apparatuur) en de scholen bovendien vragende partij waren 

om over meer PC’s te beschikken, is het CIBG gestart met het vernieuwen van het materieel 

in de middelbare scholen. (Eind 2004 heeft het CIBG de vier pilootscholen geïnstalleerd.)

Het CIBG heeft een Bijzonder bestek uitgeschreven voor de toevoeging van een server, een 

switch en negen PC’s in elke middelbare school van het Gewest, waarbij de nadruk lag op 

dienstverlening zowel voor de installatie als voor het onderhoud. Het CIBG heeft een hoog 

dienstverleningsniveau opgelegd voor een onderhoudsperiode van vier jaar. Het personeel 

in de scholen heeft immers weinig tijd voor het onderhoud van het PC-park.

Het CIBG heeft één dag opleiding per resourcepersoon voorgesteld.

Op softwarevlak levert het CIBG de kantoorautomatiseringssuite OpenOffi ce en daarnaast 

verschillende hulpprogramma’s, onder meer TightVNC, waarmee de leerkracht zijn scherm 

aan de leerlingen kan tonen en ook elke leerling zijn scherm aan de leerkracht kan tonen.

De scholen hebben een IRISnet breedbandlijn en kunnen rekenen op teleonderhoud van de 

servers (automatische update van de software, het antivirusprogramma, enz.).

Het totale budget van de operatie bedraagt meer dan twee miljoen euro.

Besluit is dat het grote aantal scholen dat vragende partij was (154) en hun enthousiasme 

tekenen zijn dat de vernieuwing dringend en noodzakelijk was. 

Door het gebruik van de multimediazaal voor zowel groepslessen als voor zelfstandig leren 

en dankzij geavanceerde pedagogische software moeten leerlingen en leerkrachten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kans krijgen volop de stap te zetten naar het tijdperk van 

het multimediaonderwijs.

Spots op
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Heel dit initiatief sluit aan bij de conclusies van de Top van Lissabon in 2000, waar de Eu-

ropese Unie zich uitgesproken heeft voor een versnelde invoering van de economie van de 

kennismaatschappij, waarbij voorrang gegeven wordt aan het uitrusten van de scholen en 

het verlagen van de prijs voor Internettoegang

Nova

In het kader van de ontwikkeling van een computersysteem voor het beheren van de 

administratieve opvolging van de dossiers voor bouw- en verkavelingsvergunningen, heeft 

het Gewest de gemeentebesturen en de gewestelijke instellingen samengebracht rond een 

gemeenschappelijk project. Bedoeling was overbodige herinvoer van gegevens te vermijden 

en alleen invoer aan de bron toe te laten, en zo te komen tot een snel en gemeenschappelijke 

programma voor dossieropvolging.

Het betreft een tweetalige, fl exibele, geïntegreerde en modulaire webtoepassing die het 

Gewest en de gemeenten een algemeen beeld geeft van een dossier en die zorgt voor auto-

matische aanmaak van documenten en dit met behoud van verregaande veiligheid in verband 

met de scheiding van gegevens. Elke instantie is voor de eigen gegevens verantwoordelijk. 

(Het Gewest kan de door de gemeenten aangeleverde gegevens raadplegen en wijzigen daar 

waar de gemeenten de gegevens afkomstig het Gewest alleen kunnen raadplegen.)

De toepassing verwerkt alle dossiers die bij stedenbouwkundige diensten behandeld worden: 

• Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning,

• Aanvraag van een verkavelvergunning,

• Milieueffectenstudies en –rapporten; 

• Inbreuken; 

• Verhaal bij het Stedenbouwkundig college; 

• Verhaal bij de Regering; 

• Onteigeningen; 

• Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, enz. 

Afhankelijk van het dossier liggen de procedures vast en zijn ze gekoppeld aan welbepaalde 

wettelijke termijnen. De procedure (de workfl ow) is met andere woorden de vertaling van 

de wet. Eén van de sterkste troeven van de Nova-toepassing is het generieke karakter: zij 

kan makkelijk aan wetswijzigingen aangepast worden. Bovendien kunnen, afhankelijk van de 

gebruiken van elke dienst, stappen aan de interne procedure toegevoegd worden.
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In de praktijk:

Het Nova-project is opgedeeld in twee luiken: Nova-Gewestelijk en Nova-Gemeentelijk. De 

gemeenten en het Gewest werken nauw samen aan de afhandeling van een dossier. 

De gegevens, die de aanvrager in zijn aanvraag voor een verkavelingsvergunning ingevoerd 

heeft, worden in de toepassing ingevoerd. Op die manier kunnen voor het Brussels Gewest 

statistieken aangemaakt worden over het aantal aanvragen, het soort aanvragen, en nog veel 

meer. Het is niet ondenkbaar dat, op termijn, de aanvraag elektronisch ingediend wordt, en 

dat de gegevens automatisch in de toepassing overgenomen worden. 

Het project wordt in etappes ten uitvoer gebracht: 

In maart 2003 werd de voorstudie van het gewestelijke project uitgevoerd. Enkele maanden 

zijn verstreken voordat het vereiste budget vergaard kon worden. Het daadwerkelijke begin 

van de gedetailleerde analyse van het gewestelijke luik dateert van september 2003.

De analyse van het basisluik voor het Gewest was in mei 2004 klaar. De ontwikkeling van dit 

gedeelte was begin 2005 klaar. De eerste testen werden in maart 2005 verricht.

Het project Nova-Gewestelijk is sedert 10/10/2005 in productie en op dit ogenblik nog in 

waarborgfase. 

Voor het project Nova-Gemeentelijk werden zeven pilootgemeenten geselecteerd om aan de 

opstart van het systeem deel te nemen:

• Etterbeek,

• Molenbeek,

• Schaarbeek,

• Sint-Agatha-Berchem, 

• Sint-Pieters-Woluwe, 

• Ukkel,

• Watermaal-Bosvoorde. 

Eerst zullen alleen deze zeven gemeenten op het project werken; vervolgens kan de toepas-

sing ook naar andere gemeenten uitgebreid worden. 

De analyse van Nova-Gemeentelijk is in februari 2005 met de zeven pilootgemeenten be-

gonnen. De analyse werd in november 2005 gevalideerd, waarna de ontwikkeling gestart is. 

Testen en implementatie zijn gepland voor september 2006.
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Onze rol in Schaarbeek 

Historiek van de samenwerking CIBG – Gemeentebestuur van Schaarbeek 

Maart 2002:  Ondertekening van het algemeen mandaat 

Juni 2002:  Start van de eerste informatica-audit door het CIBG 

Januari 2003: Goedkeuring van het 1ste richtplan en de bijbehorende besluiten 

Jan 2003 – Mei 2004:  Uitvoering van het richtplan onder de leiding van de IT manager 

van het CIBG. 

Juni 2004:   Een nieuw 3 man sterk CIBG-team gaat aan de slag bij de 

gemeente.

Belangrijkste opdracht van het team:

• Een evaluatie maken van het richtplan; 

•  Het uitgevoerde richtplan updaten, met name om nauwkeurig na te gaan, afhankelijk van 

de werkelijke noden van de gemeente, welke profi elen noodzakelijk zijn voor het CIBG-

team.

Tijdens het jaar 2005 werd het informaticaproject verder uitgebouwd dankzij de gemeen-

schappelijke inspanningen van het IT-team en de gemeentelijke diensten, en met de hulp 

van het CIBG. 

Het IT-project is bedoeld om het gebruik van de IT-systemen, en meer algemeen van nieuwe 

ICT, uit te breiden. In 2005 leverde dit de volgende realisaties op: 

Modernisering van de algemene beheersomgeving

Op 7 juni 2005 heeft het College een strategische nota goedgekeurd over het toekomstige 

beheer van de gemeentelijke IT-systemen. Deze nota benadrukte vooral de noodzaak om de 

relaties met het CIBG uit te klaren en stelde voor dit opzet te verwezenlijken door het opera-

tionele beheer van de gemeentelijke IT-systemen volledig uit te besteden aan het CIBG, met 

op termijn de afschaffi ng van een eigen gemeentelijke IT-dienst. 

Sedert eind 2005 is deze maatregel volledig operationeel en draagt een team van vijf CIBG-

informatici, in samenwerking met een informaticus van de gemeente, de volledige verant-

woordelijkheid voor het IT-beheer bij de gemeente. 

Gevolg van deze operatie is dat het gemeentebestuur nu over een krachtiger systeem kan 

beschikken. 

Modernisering van de infrastructuur

•  Reorganisatie van het gemeentelijk netwerk 

  De aanschaf van actief materieel ter versterking van het netwerk en de volledige hercon-
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fi guratie van het bestaande netwerk vormen een belangrijk onderdeel van de opdracht 

van het IT-team. De nieuwe structuur beoogt een verbeterde gebruiksvriendelijkheid, een 

grotere gegevensbeveiliging en op langere termijn de ontwikkeling van diensten met 

toegevoegde waarde op het gemeentelijk netwerk.

• Aansluiting van locaties op afstand 

  Het informaticaproject wil alle decentrale administratieve locaties van de gemeente met 

het bestaande netwerk interconnecteren. Vandaag beschikken al deze locaties over een 

internetverbinding waarmee ze elektronische documenten met de centrale administratie 

kunnen uitwisselen. 

• Beheer van het actieve materiaal 

Ontwikkeling van diensten op het gemeentelijk netwerk

De IT-dienst vervult ook onderhoudstaken:

•  Opstart van een effi ciënte helpdesk (toepassing Track-it) en uittekening van een betere 

taakverdeling tussen de medewerkers; 

•  Onderhoud van een park van 500 PC’s en 200 printers verdeeld over 3 hoofdlocaties en 70 

kleinere locaties; 

• Beveiliging van de LAN, beheer van de antivirusprogramma’s, back-ups, UPS, enz. 

•  Beheer van de aankoop van hardware en software via de gemeenschappelijke aanbeste-

dingen van het CIBG.

En ook taken i.v.m. softwareontwikkeling en -ondersteuning:

•  Aanschaf van beheersprogramma’s en harmonisatie van de bestaande programma’s;

•  Aanschaf en installatie van een geavanceerd programma voor cartografi sch beheer (GIS-

technologie);

• Ontwikkeling van een Intranet; 

• Redactie van versie 3 van het IT-richtplan;

•  Installatie van een toepassing voor schoolbeheer in de middelbare scholen van de ge-

meente.

Personeelsopleiding

Belangrijkste realisaties zijn:

• uitrusting van een multimedialokaal voor de opleiding van het gemeentepersoneel; 

•  opstart van een e-learning programma waarvan de eerste gevolgen sedert november 2005 

zichtbaar zijn: 40 gemeentemedewerkers hebben een opleiding gevolgd in Excel, Word en 

Access. 

Ontwikkeling van een website

In samenwerking met het CIBG hebben alle gemeentelijke diensten, de dienst Communica-

tie in het bijzonder, meegewerkt aan de ontwikkeling van de gemeentelijke website.
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Dit project was in eerste instantie bedoeld om een informatieve site uit te bouwen en de 

aanwezigheid van de gemeente op het Internet te verzekeren. Later volgt een module voor 

het on line bestellen van documenten (Irisbox-project).

De site www.schaarbeek.irisnet.be is in zijn productiefase getreden en zou in januari 2006 on 

line moeten gaan.

Financiële weerslag voor het gemeentebestuur 

Op fi nancieel vlak werden aanzienlijke inspanningen geleverd. Ondanks een zwaar passief op hard-

warevlak, konden al deze investeringen plaatsvinden met een budget dat voor de helft kleiner was 

dan het budget 2003. Deze besparingen waren mogelijk dankzij een samenhangend en nauwgezet 

beheer van het IT-project en dankzij het feit dat de gemeente zich bij de gewestelijke dynamiek 

aangesloten heeft, waarbij dit laatste goed was voor een subsidie van bijna 250.000 ∑/jaar. 

Stippen wij tot slot nog aan dat de gemeente Schaarbeek, dankzij de nauwe samenwerking met 

het CIBG, ook is kunnen instappen in grootschalige gewestelijke projecten zoals Nova-Gemeen-

telijk (zie hoger) en IrisImmo, een project waarbij de 19 gemeenten van het Brussels Gewest een 

register zouden bijhouden van alle onbewoonde huizen en appartementen, van de onafgewerkte 

bouwwerven en onbebouwde gronden. Bedoeling is te komen tot een beter beheer van deze 

onroerende goederen door de betrokken gemeentediensten.

http://www.schaarbeek.irisnet.be



C
IB

G
 JA

A
R

V
ER

SL
A

G
 2

0
0

5
15

De gewestelijke website www.brussel.irisnet.be

Een van de opdrachten van het CIBG is zorgen voor de aanwezigheid van het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest op het Internet en dus het beheer van zijn offi ciële site: 

http://www.brussel.irisnet.be. Gedurende het jaar 2005 hebben bijna 1 300 000 personen de 

site bezocht1, met een vermeerdering van meer dan 30% tussen 2004 en 2005.

Verdeling van de bezoekers volgens de taal volgens de keuze van de home page

December 2005 

Relatieve stijging van het gebruik van de onthaalpagina tussen december 2004 

et december 2005 
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www.bruxelles.irisnet.be : visiteurs mensuels (2005)

1  1.299.355 bezoekers precies : dat betekent het aantal IP adressen gebruikt om de site te bereiken en ten minste een pagina te 
bezoeken. Dit cijfer geeft het aantal mensen weer die op een dag de site bezocht hebben.
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Wat de meeste bezochte rubrieken betreft, is de klassering op grond van elementen van 

december 2005 als volgt: de meeste bezoeken hebben betrekking op het Gewest, dan de 

rubriek ‘Burgers’ en tenslotte de rubriek “Bedrijven”.

In de rubriek “Bedrijven” wisselt de portaalsite automatisch informatie (actualiteit, agenda) 

uit met de website van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO). Op dezelfde 

manier, informatie over cultuur wordt in rubriek “Toerisme en vrije tijd” dynamisch uitwisselt 

met websites die RSS informatiekanalen aanbieden.

De initiatieven voor de promotie van de gewestelijke website zijn voornamelijk: referentie in 

zoekmotors, hyperlinks op partnersites een aanwijzigheid /zichtbaarheid in de gewestelijke 

publicaties.

De Gewestelijke portaalsite wordt dagelijks geactualiseerd door een tiental informatie-aan-

brengers (diverse Brusselse besturen, voornamelijk MBHG)

De webmaster van de site krijgt immers veel vragen binnen, een teken dat de site noodzake-

lijk is en geraadpleegd wordt. In 2005 werden 2920 berichten opgestuurd naar de webmas-

ter, die ze allemaal beantwoord heeft. 

De meest uiteenlopende thema’s komen er aan bod:

• Toerisme, cultuuragenda en evenementen (Belgische en buitenlandse toeristen);

•  Huisvestingspremies, gewestbelastingen (Brusselaars, Belgische immigranten of buiten-

landers);

• Vragen naar administratieve adressen (Brusselaars en andere Belgen);

• Informatie over de structuur van de gewestelijke instellingen.
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De kwaliteit en de continuïteit van de CIBG-diensten staat of valt met de infrastructuur die 

ingezet wordt om deze diensten aan de gebruikers te leveren.

Beveiliging

Vanwege het belang dat deze diensten gekregen hebben – met name de Internettoegang, 

mail of hosting van toepassingen die via het Internet gebruikt worden (ASP-hosting) – werd 

uiterste aandacht besteed aan de kwestie beveiliging.

Beveiliging vereist een totaalaanpak: die gaat van de beveiliging van de fysische aanslui-

tingen (via het gewestelijk netwerk IRISnet), de logische beveiliging (preventie van kwaad 

opzet) tot en met de kwaliteit van de toepassingen en de redundantie van de servers.

In de loop van het jaar 2005 werden op dit punt specifi eke maatregelen getroffen.

a) Opstart van een back-up site 

Het CIBG heeft een tweede technische site in gebruik genomen in het Rekencentrum van de 

ULB/VUB. Deze met IT-racks uitgeruste site is aangesloten op het IRISnet-netwerk. De site 

is uitgerust met beveiligde stroomvoorziening, automatisch branddetectie/blussysteem en 

toegangscontrole.

Op die manier zullen wij al onze producten en diensten op termijn kunnen beveiligen.

b) Netwerkbeveiliging 

In 2005 hebben wij al de stap gezet naar beveiliging van de Internetaansluiting. Zo herbergt 

het Rekencentrum ook het tweede PoP-punt (Point of Presence) van Belnet in Brussel. Dit 

levert ons dus een erg voordelige, tweede Internetaansluiting op.

De back-up site ligt op circa 5 km van de Kunstlaan en is met de hoofdsite verbonden door 

middel van een GigaBit-link, waardoor deze twee sites zich vanuit “logisch” standpunt naast 

elkaar bevinden.

c) Redundantie van de Internetaansluiting 

Dankzij de installatie van een dubbele fi rewall met hoge beschikbaarheid op de 2 sites kon de 

momenteel operationele beveiliging van de Internetaansluitingen gerealiseerd worden.

d) Virtualisering 

In 2005 hebben wij onze technische hostingomgeving verder uitgebouwd. Met het oog op 

een beter serverbeheer hebben wij gekozen voor virtualisering met de tool VMware en “X 

servers” van IBM.

Infrastructuur & Telecom
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Op die manier en mede dankzij de installatie van een SAN beschikken wij over een infras-

tructuur op maat van onze behoeften, die bovendien naar grootte en mogelijkheden kan 

evolueren wanneer wij onze ASP-toepassingen op de tweede site zullen beveiligen.

Er zijn een veertigtal virtuele machines zijn er in gebruik, waardoor wij een aantal kleine 

versnipperende en verouderde servers hebben kunnen afvoeren.

Iris Line

In de IT-wereld evolueren de noden van klanten razendsnel. Het CIBG past zich aan die 

omgeving aan, met name door het organiseren van een helpdesk.

Deze nieuwe dienst kreeg de naam Iris Line en moet voor alle CIBG-klanten het unieke 

toegangspunt worden voor alles wat te maken heeft met de ondersteuning van de CIBG-

toepassingen en -diensten.

De opdrachten van IrisLine omvatten het onthaal (telefonisch en mails), eerstelijnsoplos-

sing van problemen, en wanneer het probleem door een ander niveau (2de- of 3de-lijns) over-

genomen moet worden, opvolging van het ticket tot en met de afsluiting

In 2005 werd Iris Line opgestart en nam vanaf het 4de kwartaal twee belangrijke toepassingen 

voor zijn rekening: “Nova” en “Kanselarij”.

Evaluatie Wi-Fi

Vanwege de snelle evolutie van de draadloze technieken is het CIBG de Wi-Fi technologie 

nader gaan bekijken.

De eerste realisaties van het CIBG op dat vlak werden in de loop van het jaar geëvalueerd. 

Het betrof voornamelijk gratis Wi-Fi-toegang die op de gewestelijke i+ informatiezuilen 

geïnstalleerd werd, draadloze lokale netwerken in sommige gemeenten en een test in vier 

scholen van het Brussels Gewest.

Vanwege het belang van deze technologie heeft Minister Vanhengel het CIBG opdracht gege-

ven van start te gaan met een grootschalig pilootproject, met name een Wi-Fi systeem voor 

de universitaire campus aan het Wapenplein, dat voor gratis Internettoegang moet zorgen.

Dit project moet in de loop van 2006 klaar zijn.

LAN II

Opzet is de inspanningen tot verbetering van de IT-infrastructuur van de Brusselse gemeen-

ten voort te zetten. Het Gewest heeft het CIBG opdracht gegeven een inventaris te maken 

van de behoeften van de gemeenten op het vlak van:
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• Bekabeling van de lokale netwerken

• Actieve apparatuur van de lokale netwerken 

• Medewerking aan de gewestelijke LDAP 

• Beveiligd systeem voor back-ups via het netwerk 

• IT-servers 

• Opleiding in de “OpenSource”-programma’s 

Vervolgens heeft het Gewest ermee ingestemd zowel de investering als de eerste tranche van 

de werkingskosten voor de diensten die deel uitmaken van het programma, voor 100% te 

fi nancieren. Daarna is het aan de gemeenten om voor de continuïteit te zorgen.

De verschillende producten/diensten worden geleverd door het CIBG, dat daarvoor een 

beroep doet op:

• eigen middelen 

• IRISnet-diensten 

• aanbestedingen.

Andere activiteiten

ISP

Als gewestelijke ISP (Internet Service Provider) ziet het CIBG de behoeften van zijn klanten 

constant stijgen.

Momenteel is het CIBG op het Internet aangesloten via 2 verbindingen (34 en 50 Mbit/s).

De maildienst bedient 10.000 accounts.

De beveiliging van deze diensten gebeurt door middel van doeltreffende fi rewallsystemen en 

systemen voor inbraakdetectie, de verwijdering van virussen en ongewenste commerciële 

berichten (spam).

Dankzij deze voorzieningen is de beschikbaarheid en de veiligheid van de gewestelijke aan-

sluiting groot.

Voor e-mail kunnen de instellingen die dat wensen, dankzij de beschikbaarheid van breed-

bandaansluitingen tegen gunstige prijzen, deze dienst zonder probleem outsourcen. Zo bes-

paren zij op de aanschaf, het onderhoud en de exploitatie van een dienst die door het CIBG 

voor het hele Gewest gratis verstrekt wordt.

IRISnet

Het IRISnet-project heeft zijn kruissnelheid bereikt nu de meeste oorspronkelijke doelklan-

ten aangesloten zijn of dat binnenkort zullen zijn.
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Toch is ook hier van alles aan het veranderen:

Op prijsvlak was 2005 een gunstig jaar aangezien de tarieven voor telefonie sterk gedaald 

zijn. Via tariefbenchmarking werd na onderhandelingen een daling met 8% en 15% bedon-

gen voor respectievelijk vaste telefonie en mobiele telefonie. De dalingen slaan op alle tarie-

ven, zowel abonnementen als verbruik.

Op dienstenvlak was het project een voorloper met een IP-telefonieaanbod via Centrex. In 

2005 werd het Cisco-platform vervangen door een Cirpack-platform, dat meer mogelijkhe-

den biedt tegen een lagere prijs.

Tot slot is de netwerkinfrastructuur van een ATM-technologie naar een SDH-technologie 

gemigreerd. De nieuwe backbone biedt nu een bandbreedte van 10 GigaBit/s, waardoor 

IRISnet nieuwe datatransmissiediensten kan aanbieden tegen lagere prijzen. 

De aansluitingen voor “kleine sites” werden eveneens herzien en bieden nu meer capaciteit. 

Dat is onder meer het geval voor de scholen, waar de Internetaansluitingen een stuk krachti-

ger zullen worden.

Op de IRISnet ‘user club’ werden de concepten in verband met VoIP (Voice over Internet 

Protocol) uitgebreid voorgesteld: zowel de nieuwe technologie voor de Centrex-dienst als 

ook producten zoals Skype kwamen er aan bod.

IRISCOM

Het IRISCOM-project (Integrated Regional Information Services for Coordination and Mo-

bility) slaat op de coördinatie van de werven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sluit 

aan bij de nieuwe gewestelijke ordonnantie over coördinatie en mobiliteit.

Om de mobiliteit te verbeteren moet een gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

allen tijde rekening houden met het beheer van wegeniswerven.

De IRISCOM-toepassing is een centraal informatiesysteem dat ingezet wordt voor de coördi-

natie en organisatie van werken en werven op alle openbare wegen van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest, en daarnaast ook voor het gemeenschappelijk beheren van een werken- en 

werfcoördinatiedossier door alle instanties (gewestelijke en gemeentelijke administratie).

Opzet van het IRISCOM-project is, bij aanvragen tot uitvoering van wegeniswerken, de 

procedures te automatiseren en de werklast (en het papierverbruik) voor de verschillende 

concessiehouders en wegbeheerders te verminderen.

IRISCOM is in een Internet/Intranet-omgeving toegankelijk voor de verschillende groe-

pen geregistreerde gebruikers zoals de concessiehouders (dit zijn de exploitanten van de 

Toepassingen
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verschillende netten: telecommunicatie, gas, elektriciteit, water, transport, riolering, enz.) en 

de overheden (de Gewestelijke Coördinatiecommissie voor werven op openbare wegen), de 

beheerders (het Gewest en de gemeenten), de politiezones.

De Internetgebaseerde toegang tot de toepassing betekent dat de vereiste installatie tot een 

minimum beperkt blijft: een Internetaansluiting en een browser kunnen volstaan.

Het gebruik is eenvoudig en intuïtief: na het inloggen kan de gebruiker kiezen uit een lijst van 

open taken. Met één klik zit hij op de juiste plaats in het juiste dossier. 

Het IRISCOM-beheerssysteem zorgt automatisch voor de opvolging van de taken, en stuurt 

per e-mail herinneringen aan de betrokken gebruikers wanneer deze tijdens de verwachte 

periode niet op open taken reageren. Een evenementenlijst wordt bijgehouden. Gebruikers 

worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van mogelijke evenementen op de werf en van 

de uitvoeringstermijn. Met behulp van de cartografi sche tool Brussels UrbIS®©, die alle 

geografi sche en topologische informatie van het Gewest bevat, wordt een schets van de werf 

gemaakt op basis van onmisbare gegevens zoals de naam van de weg, de nummers van 

gebouwen, begrenzing van de stoepen, ligging van parkeerplaatsen, enz. Automatisch wordt 

uitgezocht wie de betrokken partijen zijn en deze worden dankzij de workfl ow verwittigd dat 

van hen een reactie verwacht wordt.

Inhoud van een coördinatiedossier:

een elektronisch IRISCOM-dossier bevat allerhande informatie zoals de plaatsbeschrijving 

vóór, tijdens en na de werken, vergunningen, adviezen, waarborgen, raadpleging van plan-

nen, werfbezoeken, enz

S.IN.CR.HO.

In samenwerking met het OCMW van Brussel Stad is het CIBG in november 2003 gestart 

met de ontwikkeling van het S.IN.CR.HO.-project, dat bedoeld is om het netelige en terug-

kerende probleem aan te pakken van de ziekenhuisfacturen van mensen die ten laste vallen 

van een OCMW en die door de verschillende partners (IRIS-ziekenhuizen en OCMW’s) 

betwist worden.

Het beheer van deze schulden genereert vandaag de dag een aanzienlijke papierstroom en 

heel wat heen-en-weer-verkeer tussen de verschillende instellingen. Een en ander veroor-

zaakt fouten in de dossiers, verlies van documenten of op zijn minst vertragingen bij over-

making of reactie. Deze toestand slorpt zowel bij de OCMW’s als bij de ziekenhuizen heel 

wat arbeidstijd op, waarbij nog komt dat er evenveel manieren van werken als partners zijn.

S.IN.CR.HO. wil de verschillende betrokkenen een verregaande geïnformatiseerde oplossing 

aanreiken voor het opvolgen van de ziekenhuisschulden, vanaf de uitgifte van een requisitoir 

(bij noodzakelijke verzorging) en de vrijstelling van sociaal onderzoek (voor dringende zorgen) 

tot en met de facturatie van de verzorging door de verstrekker, met name een ziekenhuis.
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S.IN.CR.HO. maakt dus tracering mogelijk van de berichten inzake tenlasteneming, de 

facturen en de boodschappen met betrekking tot de ziekenhuisvorderingen als gevolg van 

requisitoiren uitgegeven door de Brusselse OCMW’s. Ook gevallen van armoede die de IRIS-

ziekenhuizen bij spoedopnames detecteren, worden langs deze weg geregistreerd.

De invoering van het nieuwe computerprogramma gaat hand in hand met de invoering van 

een nieuwe werkorganisatie tussen de partners, die gestuurd wordt door een arbitragecom-

missie. Deze tekent de gemeenschappelijke beheerslijn uit en neemt de uiteindelijke beslis-

sing indien geen akkoord bereikt kan worden.

S.IN.CR.HO. is een gegevensuitwisselingsplatform dat via het Internet zowel voor de gebrui-

kers als voor de “back-offi ce” toepassingen toegankelijk is. 

De elektronische gegevensstromen dienen alleen ter ondersteuning van de papierstroom, 

aangezien papier momenteel nog steeds de enige offi cieel erkende drager is. De elektronis-

che gegevensstromen zorgen voor grotere reactiesnelheden alsook voor een soepeler beheer 

van de massagegevens naar de partners. 

Meerwaarde: 

• Standaardisering van de dialogen; 

•  Algemeen overzicht van een dossier door het samenbrengen van de gegevens met betrek-

king tot een verzorgingsperiode; 

•  Beslissing in arbitrage over moeilijke toestanden door de arbitragecommissie;

•  Toegang tot S.IN.CR.HO. via de back-offi ce ofwel via een Internet-browser; 

• Vereenvoudiging van het dossierbeheer.

• Vrijstelling van sociaal onderzoek voor personen die van een OCMW afhangen; 

• Kennisname van geannuleerde requisitoiren; 

•  Gewaarborgde terugbetaling van de verzorging en afschaffi ng van dubbele facturatie, één 

keer aan het adres van de patiënt en een tweede keer aan het OCMW.

• Vereenvoudigde en transparante dialoog tussen ziekenhuizen en OCMW’s.

CCRL

Opzet van het CCRL-project (Collège Conseil - Raad on Line) is de gemeentebesturen een 

platform aan te bieden voor het publiceren en raadplegen van de beraadslagingsdocumen-

ten en PV’s afkomstig van het College en de Gemeenteraad.

De op CCRL gepubliceerde documenten richten zich tot uiteenlopende gebruikersdoelgroe-

pen, schepenen, gemeenteraadsleden, journalisten, burgers. Bepaalde vertrouwelijke docu-

menten worden met een toegangsrecht afgeschermd.

Verwachte resultaten

•  Refactoring van de architectuur van de toepassing om deze evolutiever te maken, gemak-

kelijker te onderhouden en performanter: 
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 -  Opslag van de informatie in een Oracle databank, 

 -  Gebruik van de Oracle*Text zoekrobot (full text indexing), 

 -  Automatisering van de procedure voor publicatie op de site en conversie van bestanden 

(naar PDF) door het inbouwen van een grafi sche interface die de huidige scripts moet 

vervangen, 

 -  Message / error logging, 

 -  Voorzien in schermen voor het administratief beheer om zodoende meer veiligheid te 

verzekeren (momenteel beheerd in de bestanden zelf). 

•  Beschrijving van een standaardinterface die: 

 -  De leveranciers van de back-offi cetoepassing de mogelijkheid moet bieden de te publice-

ren documenten voor te bereiden (fysische documenten + metadata), 

 -  De CCRL-toepassing de mogelijkheid biedt de documenten te hernemen en deze op de 

site te publiceren.

Beperkingen

Voor de integratie met de back-offi ce is het CIBG sterk afhankelijk van de samenwerking met 

de leveranciers van de back-offi cesoftware, met name:

•  Voor de defi nitie van de gemeenschappelijke interface die standaard is bij alle leveranciers 

die back-offi cesoftware aan de gemeenten leveren, 

• Voor de integratietesten (tussen back-offi ce en CCRL).

Planning

• De ontwerpfase is gestart in augustus 2005, 

• De realisatiefase is gestart in november 2005, 

• De ingebruikneming is gepland voor medio 2006.

Pilootproject tot integratie van de eID-kaart in CCRL (Conseil Collège Raad onLine) 

Doel van dit pilootproject, dat door het departement technologieën opgezet wordt, is het in-

tegreren van de eID-kaart in het systeem voor toegangscontrole en gebruikersbeheer van de 

toepassing CCRL: de authentifi catie kan gebeuren ofwel door middel van de klassieke com-

binatie login/wachtwoord ofwel met behulp van de eID-kaart; de aanmaak van een nieuwe 

gebruiker in de LDAP-database gebeurt dankzij de gegevens van de eID-kaart niet langer via 

manuele invoer. 

Dit pilootproject wil enerzijds aantonen dat de integratie van de eID-kaart in een bestaande 

toepassing relatief gemakkelijk is en wil anderzijds de vele voordelen belichten die de eID-

kaart voor dit soort toepassingen te bieden heeft. 
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Strategische doelstellingen 

Cartografi sche productie is de opdracht van het departement geomatica, gekoppeld aan per-

manente updating. Dat betekent dat elke verandering in alle UrbIS-producten geïntegreerd 

moet zijn binnen de zes maanden na die verandering. Andere opdracht is de distributiefre-

quentie ervan opdrijven.

Op het vlak van technologie en ontwikkeling is het vooral zaak te zorgen voor interoperabili-

teit van de technologieën, middelenbesparing, maximale effi ciëntie van de productiemidde-

len, hergebruik van bestaande ontwikkelingen en versterking van de methodologieën.

UrbIS-Base 2.3.0

Brussels UrbIS©® staat voor een verzameling van cartografi sche producten, die verdeeld 

worden in de vorm van grafi sche en alfanumerieke databases en “CAD”-bestanden 

(Computer Aided Design), en die het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest bestrijken. 

Getrouw aan de traditie, gestart in 2003, werd dit jaar een nieuwe versie van UrbIS-Base 

verdeeld. Hierin werd bijzondere aandacht besteed aan de volledigheid van de huisnummers 

en de gebouwen: ongeveer 1000 nieuwe huisnummers en 1000 nieuwe gebouwen werden 

toegevoegd. Sommige statistische sectoren werden eveneens bijgewerkt, maar vooral op het 

vlak van de interessepunten waren er verschillende nieuwigheden: zo wordt nu een onder-

scheid gemaakt tussen katholieke, protestantse, islamitische en joodse gebedsplaatsen; ook 

de taxistandplaatsen werden opgenomen; de lijst met scholen werd aangevuld en dat geldt 

ook voor de ambassades, waarvan er nu zes keer meer opgenomen zijn.

Ook de tools bij de cartografi sche gegevens werden uitgebreid: naast UrbIS-SPW (een 

tool om adreslijsten te standaardiseren en te geolokaliseren) is er nu ook UrbIS-Show, een 

vereenvoudigde tool om de cartografi sche gegevens van UrbIS-Base te bekijken. Gebruikers 

van UrbIS-Show kunnen ook eigen gegevens die in de vorm van X,Y-coördinaten aangeleverd 

worden, superponeren; de tool biedt voorts de mogelijkheid om deze coördinaten door 

middel van één of meer zelf gekozen symbolen visueel weer te geven. Deze nieuwe tool 

maakt nu ook gebruik van de gratis software MapInfo ProViewer.

Ook UrbIS-SPW zelf is rijker geworden: voortaan is het mogelijk om de plaats van een 

mogelijk adres dat door de software bij zijn normalisatiewerk voorgesteld wordt, weer te 

geven; deze weergave is mogelijk ofwel met MicroStation, ofwel door naar de lokalisatiesite 

GeoLoc te gaan die door het departement ontwikkeld werd, of nog door een “bat”-procedure 

op te starten waaraan men de lokalisatieparameters doorgeeft.

Tot slot werden aanzienlijke inspanningen geleverd om de documentatie nog begrijpelijker 

te maken voor alle gebruikers.

Geomatica
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Migraties naar UrbIS2

Nogal wat gewestelijke instellingen hebben de eerste versie van UrbIS gebruikt om een reeks 

reglementaire en administratieve kaarten aan te maken. Dit is uiteraard zo voor het Bestuur 

voor Ruimtelijke ordening en Huisvesting (BROH): gewestelijk ontwikkelingsplan, gewes-

telijk bestemmingsplan, erfgoedzones, reclamezones, wijkcontracten, verkavelingsplannen, 

bijzondere bestemmingsplannen; al deze kaarten werden gemaakt met UrbIS 1 als basis-

kaart. Hetzelfde geldt voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), dat de grenzen 

van mogelijk vervuilde sites op diezelfde basiskaart aangeduid heeft.

Sindsdien hebben de UrbIS cartografi sche producten ingrijpende updates ondergaan gekop-

peld aan een aanzienlijke verbetering van de geometrische precisie. Daarom kunnen sterke 

verschillen bestaan tussen de nieuwe UrbIS-gegevens en de reglementaire en administra-

tieve kaarten die op basis van de oude UrbIS-kaart aangemaakt werden.

Nu maken de instellingen die deze reglementaire en administratieve kaarten gebouwd 

hebben, steeds meer van die cartografi sche gegevens gebruik in computersystemen die 

ruimtelijke zoekopdrachten mogelijk maken: welke stedenbouwkundige voorschriften 

gelden voor gebouw X, waarvan men het adres of de X,Y-coördinaten kent? Wie zijn de 

eigenaars van een mogelijk vervuild terrein? Dit zijn de zoekopdrachten die dergelijke 

systemen mogelijk maken. Toch blijven er een aantal problemen: de gegevens die voor 

het opzoeken van adressen gebruikt worden, moeten regelmatig bijgewerkt worden; de 

cartografi sche gegevens van diverse oorsprong moeten perfect en zonder fouten op elkaar 

passen, zoniet kunnen verkeerde conclusies getrokken worden. Indien de grafi sche weer-

gave van een dergelijke vervuilde site een aangrenzende niet-vervuilde site zou overlappen, 

zal het systeem één eigenaar te veel aanwijzen, met alle gevolgen van dien. Dit risico moet 

kost wat kost weggewerkt worden.

Daarom heeft de afdeling geomatica een groot deel van zijn werk besteed aan het hertekenen 

van de reglementaire en administratieve kaarten op basis van de gegevens van UrbIS 2. De 

afdeling was voor dergelijk soort werk goed gewapend, want dezelfde opdracht was al eerder 

met succes vervuld voor het kadastrale percelenplan. Nu al zijn de verkavelingplannen, de 

bijzondere bestemmingsplannen, de mogelijk vervuilde sites en de wijkcontracten overgezet 

naar de nieuwe UrbIS-versie. Dit werk zal in 2006 en 2007 voortgezet worden.

Inzameling en invoer van stedenbouwkundige vergunningen 

De procedure voor het updaten van de UrbIS cartografi sche producten werd grondig gewij-

zigd: fotogrammetrie was een duidelijk te omslachtige en dure oplossing, zodat het depar-

tement voortaan met de wegenisverbouwingsplannen en de stedenbouwkundige vergunnin-

gen zal werken om de update door te voeren.

Voor de inzameling en de cartografi e van de stedenbouwkundige vergunningen werd een 

computersysteem ontwikkeld. De gemeenten werd gevraagd regelmatig de lijsten met de 
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door hen beheerde stedenbouwkundige vergunningen te bezorgen Tot nu toe werden deze 

lijsten ofwel op papier ofwel elektronisch aangeleverd, waarbij elke gemeente een eigen 

formaat hanteerde. Dus moest een systeem ontwikkeld worden om enerzijds de elektronische 

lijsten automatisch te kunnen importeren, en anderzijds de lijsten op papier manueel in te 

voeren. Vervolgens moest een operator in staat zijn die stedenbouwkundige vergunningen 

te selecteren die effectief voor de update gebruikt zouden worden. Deze bewerking 

vereiste een nauwkeurige geolokalisatie en, afhankelijk van het jaar waarin de vergunning 

afgeleverd werd, een visuele vergelijking van de luchtfoto’s uit 1999 met die van 2004. Tot 

slot maakt het product lijsten van stedenbouwkundige vergunningen aan, waarvan de plans 

opgevraagd moeten worden. 

De toelevering van de planafdrukken van de stedenbouwkundige vergunningen werd 

eveneens gemeente per gemeente georganiseerd: naargelang het geval worden de plannen 

ofwel automatisch aan het CIBG overgemaakt, ofwel ter plaatse door een CIBG-medewerker 

gekopieerd. Het opvragen van bepaalde dossiers vereist soms zoekwerk in de archieven.

Stratenplannen, opmetingen en Safi r

Voor het zoeken van een reisweg of voor verkeerscontrole zijn bijzondere cartografi sche 

gegevens vereist: met name grafi sche en logische weergaves van de verkeerswegen (wegen, 

trambeddingen, treinbeddingen, metrolijnen, ...), die de naam “stratenplannen” dragen; 

een groot deel van deze gegevens slaat op aanduidingen van allerlei verkeersbeperkingen: 

verboden links of rechts af te slaan, eenrichtingsstraat, maximaal toegelaten gewicht, 

maximaal toegelaten breedte, maximaal toegelaten snelheid, maximaal toegelaten hoogte, 

enz. Dit soort gegevens wordt gebruikt in de GPS-systemen in voertuigen.

In het verleden heeft het departement geomatica twee verschillende stratenplannen gemaakt: 

het eerste wordt gebruik in een computersysteem van de MIVB en dient onder meer om 

een reisweg te zoeken met een combinatie van verplaatsing te voet, met de bus, de tram 

en de metro, en rekening houdend met de respectievelijke uurroosters; het tweede wordt 

gebruikt in een computersysteem van de Mobiris verkeersserver, die instaat voor het beheer 

van verkeerslichten, tunnels, voertuigtellers.

Het departement geomatica wilde deze stratenplannen updaten en daarbij gebruik maken 

van de mogelijkheid tot bijkomende fi nanciering in het kader van het Europees SAFIR-

project. Daarom is het van start gegaan met een studie ter evaluatie van de haalbaarheid 

om beide stratenplannen samen te voegen tot één enkel product dat tegelijk met de andere 

cartografi sche producten van UrbIS onderhouden kan worden. Tegelijk moet de studie de 

mogelijkheid onderzoeken om ook rekening te houden met de specifi eke behoeften van 

fi etsers, minder mobiele mensen alsook met de toekomstige vereisten tot automatische 

beperking van de snelheid van voertuigen, onder meer in de buurt van scholen en in 

30 km-zones. Tot slot moest de studie de interoperabiliteit onderzoeken tussen dit nieuwe 

stratenplan en de stratenplannen van bedrijven die in dit marktsegment actief zijn, zoals 

TeleAtlas en NAVTEQ.
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Besluit van deze studie was dat het project haalbaar was. Bijgevolg werd gestart met 

de ontwikkeling van dit nieuwe, eengemaakte stratenplan. Intussen doorkruisen drie 

medewerkers ononderbroken het grondgebied van het Gewest met de bedoeling het nieuwe 

stratenplan aan te vullen met gegevens die momenteel nog niet in kaart gebracht werden: 

zones 30, beperkte eenrichtingsstraten, enz.

Orthofotoplan

Het departement geomatica heeft tot nu toe drie reeksen luchtfoto’s verdeeld, met name 

die uit 1996, 1999 en 2004. Tijdens de jongste campagne van 2004 werden 860 foto’s 

genomen. Elke foto beslaat een oppervlakte van 1 km2. Zij werden vooral genomen om de 

topografi sche kaart via fotogrammetrie aan te maken en bij te werken. Daarom was een 

behoorlijke overlapping tussen de foto’s vereist.

Allerlei gewestelijke en gemeentelijke instellingen maken van deze foto’s gebruik als referentie. 

Toch blijkt het niet eenvoudig om deze 860 foto’s te manipuleren en de meest geschikte foto 

te vinden om een bepaalde zone van het gewest te bewerken. Bovendien is het vanwege de 

vertekening, toe te schrijven aan de opnamecamera en het reliëf van het terrein, niet makkelijk 

om de foto’s superponeren op de vectoriële gegevens.

Daarom werd de beslissing genomen om een orthofotoplan uit te voeren. Bedoeling daar-

van is de 860 foto’s uit 2004 samen te voegen tot één enkele, doorlopende foto die het hele 

grondgebied van het gewest bestrijkt, waarbij de zichtbare helling van de gebouwen tot een 

minimum beperkt wordt en de voorkeur gegeven wordt aan snijlijnen die door de as van wegen 

lopen. Dit orthofotoplan zal in de loop van 2006 verdeeld worden.

Dankzij ruim 15 jaar ervaring van het CIBG met de analyse en installatie van oplossingen 

in de openbare sector, is het Centrum uitgegroeid tot een uitzonderlijke partner die kan 

instaan voor een toekomstgericht onderhoud van informaticasystemen, die op de eerste 

plaats functioneel moeten zijn.

In het kader hiervan staat het CIBG in voor:

• Opdrachten i.v.m. strategische plannen (richtplannen, audits, studies, enz.);

• Detachering van human resources in het kader van een mandaat.

• Opdrachten i.v.m. technische bijstand (beheer IT-park, periodieke interventies, enz.);

•  Implementatie van groupwaretoepassingen, antivirusprogramma’s en 

vertaalondersteunende tools;

• Ontwikkeling van specifi eke toepassingen;

• Opdrachten i.v.m. het beheer van implementatieprojecten;

• Opleiding in kantoorautomatisering, operating systems, eigen toepassingen; 

• Hulp bij de aanschaf van computersystemen (overheidsopdrachten);

IT-bijstand en -advies
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Advies

Het CIBG biedt diensten aan zoals strategisch advies, beveiligingsaudit of advies over 

welbepaalde onderwerpen. 

Enkele realisaties uit 2005:

•  OCMW impulsplan: aan de hand van een vragenlijst over welbepaalde thema’s die door 

de verschillende OCMW’s ingevuld werd, heeft het CIBG een IT-richtplan uitgewerkt voor 

14 OCMW’s; dit richtplan zal in 2006 ten uitvoer gebracht worden;

• Gemeentebestuur & OCMW van Sint-Agatha-Berchem: fase 1: netwerk – inventaris en analyse.

Bijstand

Het CIBG stelt de gewestelijke en paragewestelijke instellingen en de andere gewestelijke 

instellingen die dat wensen gekwalifi ceerd personeel ter beschikking voor het beheren van 

hun IT-systemen (hardware, software, zowel voor onderhoud als vernieuwing) alsook voor 

het opzetten van nieuwe projecten.

Onze teams nemen binnen deze instellingen de algemene IT voor hun rekening en/of ook speci-

fi eke aspecten zoals onderhoud van de website, ontwerp van gespecialiseerde databases, enz.

Sommige instellingen kiezen voor terugkerende prestaties op één of twee vaste dagen per 

week, met daarnaast indien noodzakelijk ook eenmalige interventies (het gemeentebestuur 

van Sint-Agatha-Berchem, het BAO en de GGC bijvoorbeeld). Anderen doen op eenmalige 

basis een beroep op het CIBG, bijvoorbeeld de Parlementaire Vergaderingen en sommige 

Ministeriële kabinetten.

Andere instellingen hebben voltijdse CIBG-informatici in huis (outsourcing): het Ministerie, 

Ministeriële kabinetten, de twee Colleges (COCOF, VGC), het gemeentebestuur van Schaarbeek, 

en verschillende paragewestelijke instellingen (DBDMH, BIM, BGHM, de Haven). 

Implementatie van oplossingen 

Het CIBG staat in voor de analyse, de installatie, de instelling, de hosting en het onderhoud 

van sommige toepassingen.

Het CIBG stelt met name de volgende oplossingen ter beschikking:

•  Antivirusprogramma met automatische update van de virushandtekeningen Deze oplos-

sing werd geïnstalleerd bij acht Ministeriële kabinetten, bij de COCOF, het CIBG, het Ge-

meentebestuur van Ganshoren, het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node, de GGC.

•  Groupware: het CIBG biedt het programma eLink als ASP-oplossing aan. eLink bevat 

een gedeelde agenda, een database met contactpersonen en ondernemingen, dossiers, 

producten en e-mailbeheer, allemaal modules die onderling verbonden zijn. de Kamer voor 

Handel en Nijverheid van Brussel en het Brussels Agentschap voor de Onderneming zijn 

gebruikers van deze groupware.
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•  Hulp bij vertaling: het programma Trados werd geselecteerd. Deze oplossing werd in 8 

Ministeriële kabinetten volgens een ASP-formule ter beschikking gesteld. Sedert korte 

tijd werkt dit programma ook met OpenOffi ce. Het is de bedoeling één enkele database 

samen te stellen, die de terugkerende vertalingen bevat.

Ontwikkeling van specifi eke toepassingen

In het kader van deze activiteiten i.v.m. bijstand en advies blijft deze post beperkt tot de 

ontwikkeling van kleine toepassingen, die vaak onder MS Access draaien. Het betreft 

hulpprogramma’s die slechts een paar dagen ontwikkeling vergen. De ontwikkeling van 

grootschaliger toepassingen maakt deel uit van de ontwikkelingsactiviteiten van het CIBG, 

die elders in dit verslag beschreven worden. 

Inzake implementatieprojecten vermelden wij voor 2005 

•  de implementatie van het BELPIC-project (elektronische identiteitskaart) bij de gemeente-

besturen (zie hieronder); 

• de installatie van PC’s en randapparatuur plus ook opleiding in 145 middelbare scholen; 

• de IT-upgrade van 8 Ministeriële kabinetten.

Implementatie van het Belpic-project in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Als onderaannemer van Telindus en Steria heeft het CIBG het Belpic-project (elektronische 

identiteitskaart) in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïmplemen-

teerd.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging en modernisering heeft de federale rege-

ring beslist de elektronische identiteitskaart in België in te voeren. 

Het Belpic-project (Belgian ELectronic Personal Identity Card) begon in 2003 met een eerste 

landelijke installatie in 11 pilootgemeenten, waaronder Sint-Pieters-Woluwe in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Na positieve resultaten heeft de Federale Overheidsdienst Binnen-

landse zaken in juli 2004 het startschot gegeven voor het landelijke project met dit keer op 

een korte termijn de volledige installatie in de 578 gemeenten.

Opdracht van het CIBG was het installeren van de apparatuur die door de federale overheid 

aan de gemeenten aangeboden werd, namelijk 49 confi guraties afhankelijk van de respectie-

velijke bevolkingsgrootte. Voorts moesten de verschillende plaatselijke entiteiten operationeel 

gemaakt worden binnen een termijn van hoogstens 7 maanden (vóór eind februari 2005). 

Om deze operatie tot een goed einde te brengen, werd de opdracht in 4 afzonderlijke fasen 

opgedeeld:

1. Site survey 

2. Installaties:  PC (50), kaartlezers, printers, 

   Toepassing voor de uitdeling van de identiteitskaarten 

   Testen, volledige en beveiligde netwerkaansluitingen naar het Rijksregister
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3. Opleiding: ongeveer 100 personen 

4. Bijstand bij de omschakeling voor nieuwe systemen en IT toepassingen

Na de effectieve invoering van BELPIC werden gemeente na gemeente positieve resultaten 

genoteerd. Zo worden zoals door de federale overheid voorgeschreven, de kaarten vervan-

gen voor de hele bevolking.

De nieuwe concepten op het vlak van elektronische handtekening en certifi cering zijn uitge-

groeid tot de grondslag van toekomstige activiteiten op allerlei gebieden (handel, economie, 

juridisch, ...), uiteraard mede dankzij het Internet..

Het CIBG staat open voor de mogelijkheden die deze nieuwe elektronische identiteitskaart 

biedt: het Centrum wil wel degelijk een professionele speler blijven bij de verspreiding ervan, 

een actieve partner worden om bij te dragen tot de inburgering van toepassingen en om 

deze nieuwe elektronische drager in het Gewest ingang te doen vinden. 

Vernieuwing van het IT-park van de Ministeriële kabinetten

Bij elke nieuwe legislatuur (om de vijf jaar) vernieuwt het CIBG een groot deel van de IT-

systemen van de acht Ministeriële kabinetten. Dat was ook in 2004 het geval.

Dit project, dat tijdens het eerste kwartaal van 2005 ten einde liep, omvat de vernieuwing van 

de hardware en software alsook de opleiding van de gebruikers.

Hardware

• Authentifi catie- en bestandenservers; 

• Antivirusservers; 

• Werkposten (300 desktops en 100 laptops); 

• Printers: 

• Fotokopieerapparaten; 

• XGA-projector; 

• Telefonie;

Specifi eke toepassingen

• TRADOS: vertaalondersteunende software;

• Toepassing Kanselarij.

Netwerkdiensten

• Firewall; 

• Netwerkswitches; 

e-mail;

ISP; 

PVC 1 Mbit/sec voor Internet; 

SAP-link.

Het CIBG heeft dit project opgezet met volledige maar fl exibele dienstverlening. Elk Kabinet 

kon met een zekere speelruimte het gewenste dienstverleningsniveau zelf kiezen (de 

installaties aan het CIBG toevertrouwen of de PC’s zelf installeren bijvoorbeeld) of nog het 

operating system van de server kiezen (WINDOWS 2003 of LINUX).
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De Ministeriële kabinetten hebben voor de kantoorautomatiseringssuite OpenOffi ce geko-

zen. Zo heeft het CIBG gezorgd voor de migratie van 400 gebruikers, waarbij het gebruik van 

het IT-systeem niet onderbroken werd.

De “verouderde” PC’s werden weggeschonken aan twee Brusselse vzw’s, CF2M en Intec 

Brussel, mits bepaalde voorwaarden, waaronder:

• de initiatieven van de vzw’s moeten de inwoners van Brussel als doelgroep hebben; 

•  het netwerk van partners dat aan de uitvoering van deze initiatieven meewerkt, moet 

eveneens in Brussel actief zijn; 

Opleidingscentrum

Het CIBG beschikt over twee opleidingszalen, die elk uitgerust zijn met acht PC’s voor de 

gebruikers, één PC voor de lesgever en een LCD-projector.

De cursussen betreffen:

• operating systems; 

• kantoorautomatisering (MS-Offi ce en OpenOffi ce); 

• cartografi e;

• tools voor website-ontwerp.

In 2005 hebben 577 mensen deze opleidingen gevolgd. Zij kwamen uit 23 verschillende 

instellingen, waaronder gemeentebesturen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

de Ministeriële kabinetten en de middelbare scholen in het kader van het Multimediaplan 

(waarbij de scholen als één instelling meetellen).

Aankoop van hardware

Diverse administraties binnen het Brussels Gewest (gemeenten, OCMW’s, diensten van de 

Communautaire Colleges, paragewestelijke instellingen, enz.) doen een beroep op het CIBG voor 

de aanschaf van IT-materieel. Dit gebeurt hoofdzakelijk door middel van gegroepeerde overheids-

opdrachten, waarvoor het CIBG zijn competenties op procedure- en controlevlak inbrengt. 

Hierdoor kunnen de instellingen zeker zijn van de technische goedkeuring van het geselecteerde 

materiaal, van competitieve prijzen, van opvolging van de opdrachtuitvoering en van een vereen-

voudiging van hun aankoopprocedures. Zij mogen immers te allen tijde bestellen op basis van de 

modellen en de prijzen van de lopende opdracht, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over 

de complexiteit noch over de risico’s die eigen zijn aan een procedure voor overheidsopdrachten.

Een groot aantal gemeenten, OCMW’s maar ook andere openbare instellingen (het 

Ministerie, andere paragewestelijke instellingen, ...) hebben het CIBG ingeschakeld voor de 

aanschaf van IT-uitrusting via gemeenschappelijke aanbestedingen.

In 2005 heeft het CIBG in naam en voor rekening van de verschillende Brusselse administraties 

bestellingen geplaatst voor een bedrag van bijna 1.800.000 ∑.
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Web dienst

Per 31/12/2005 werden in totaal 157 websites gehost, waaronder 4 nieuwe. De actuele lijst van 

al deze sites kan u vinden op de CIBG portaalsite: http://www.cibg.irisnet.be 

Ontwerp van websites: in 2005 hebben wij 7 nieuwe websiteprojecten voltooid (waarvan 5 

Zope/Plone revampings) en de voortzetting van de creatie van 6 nieuwe sites die zullen ‘on 

line’ geplaatst worden in het eerste semester van 2006.

Onze webproducties in 2005:

Voorzitter van het Brussels Parlement, 
Eric Tomas, (revamping Plone)

http://www.tomas.irisnet.be

Eerste Ondervoorzitter van het Brussels 
Parlement, Jos Chabert (revamping Plone)

http://www.chabert.irisnet.be

Gemeente Sint-Agatha-Berchem 
(revamping Plone)

http://www.berchem.irisnet.be

Gemeente Schaarbeek http://www.schaarbeek.irisnet.be

Staten-generaal van de verkeersveiligheid 
(Plone)

http://www.sgvv.irisnet.be

Minister Benoît Cerexhe (revamping Plone) http://www.cerexhe.irisnet.be

CIBG (revamping) http://www.cibg.irisnet.be
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Europese projecten

Cocoon

Opzet van het Europees project COCOON is professionelen uit de gezondheidssector 

helpen het risico in hun dagelijkse praktijk beter te beheren via de integratie van de Europese 

kennisnetten op gezondheidsvlak met de bedoeling het aantal medische fouten bij diagnose 

en behandeling tot een minimum te beperken.

Belangrijkste doel is de ontwikkeling van een technologisch platform dat het profi el van 

de patiënt met de Europese aanbevelingen zal kunnen combineren, dit voor de meest 

voorkomende pathologieën zoals hypertensie, diabetes en borstkankeropsporing.

De onderzoekspistes van het COCOON-project zijn:

•  technologisch onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor 

risicobeheer. 

• sociaal-economisch onderzoek naar het risicobeheer in de gezondheidssector.

De inbreng van het CIBG in het COCOON-project: defi niëren van de behoeften van de 

gebruikers (huisartsen en ziekenhuizen) en meewerken aan de implementatie van de 

diensten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Realisaties in 2005: 

Opsporen en bij het project betrekken van erkende en in volksgezondheid ervaren medische 

deelnemers om de activiteiten van het project binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

organiseren en het COCOON-platform een maximale uitstraling te geven.

Samenstelling van een Gewestelijke Comité bestaande uit gezondheidsprofessionals die bij 

het project betrokken zijn.

Technische en functionele integratie van de COCOON-diensten in het project ‘Brussels 

Health Information Platform’ (BHIP).

Voorstelling van de COCOON-interface aan de leveranciers van EHR-producten (Electronic Health 

Record) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (BeHealth).

Identifi catie van de standaarden die de EHR-programma’s gebruiken om gegevens uit te 

wisselen. Deze standaard zal in de COCOON-interface ingebouwd worden met het oog op 

maximale compatibiliteit met de EHR-software van de huisartsen.

Safi r

SAFIR is een technologisch initiatief dat opgestart werd om de informatiedoorstroming in 

de verschillende talen van de Europese Unie aan te moedigen en te vergemakkelijken. SAFIR 

(Speech Automatic Friendly Interface Research) moet zorgen voor innovatie op het raakvlak 

tussen spraak en beeld. 

Technologieën



34
C

IB
G

 JA
A

R
V

ER
SL

A
G

 2
0

0
5

Burgers, openbare instellingen, overheidsinstellingen en privé-organisaties krijgen zo te allen 

tijde dezelfde mogelijkheden om toegang te krijgen tot bestaande informatie in het kader 

van e-government. Hiertoe zullen zij technologische hulpmiddelen met spraakherkenning 

gebruiken (PC, TV, Tablet PC, PDA, Smart Phones). Die toegang zal trouwens mogelijk zijn 

in een taal naar keuze. 

Het geïntegreerde project is op 1 maart 2004 van start gegaan en loopt over 48 maanden. 

Het wordt door het Zesde Kaderprogramma van de Europese Commissie (Technologieën 

van de Informatiemaatschappij) gefi nancierd met een bedrag van 6,8 MEUR.

De pilootgebruikers, waaronder het CIBG, zullen de ontwikkelde technieken en methodolo-

gieën uittesten en uitbreiden. Zij zullen ook de eersten zijn om ze te gebruiken en zo de weg 

effenen naar verspreiding in verschillende deelsegmenten: burgers, gemeentelijke medewer-

kers, brandweer en civiele bescherming, politie en organisaties voor civiele bescherming.

Het opzet bestaat erin het Brussels UrbIS®©-systeem uit te breiden met een spraakinter-

face, die het onderhoud en het gebruik ervan moet vergemakkelijken. Het pilootproject van 

het CIBG slaat met name op de ontwikkeling van technologische tools voor het inzamelen 

en bijwerken van geografi sche en alfanumerieke gegevens op het terrein, in het bijzonder de 

gegevens met betrekking tot het nieuwe stratenplan.

Realisaties in 2005

Het stratenplan (verplaatsingsassen voertuigen, fi etsers, openbaar vervoer...) dat voor het 

pilootproject zal dienen, werd vastgelegd en bevindt zich in de implementatiefase.

Tegelijk werd een eerste prototype voor een gegevensinzamelingstool ontwikkeld, die erg 

bevredigende resultaten inzake spraakherkenning oplevert: meer dan 90% van de instructies 

worden in een lawaaierige omgeving herkend. 

Een videodemonstratie staat op de CIBG-portaalsite (in het frans): 

http://www.cirb.irisnet.be/site/fr/departements/telemat/Projet_en_cours/Files/Safi r_video_demo

In samenwerking met de internationale partners heeft het CIBG op 23 juni het pilootproject 

voorgesteld op de “3rd China-EU Workshop on Digital Olympics” in Peking.

De architectuur van het pilootproject werd uitgetekend in het licht van verschillende vereis-

ten: synchronisatie met het Brussels UrbIS®©-systeem, beheer van gelijktijdige toegang, 

integratie in de bestaande architectuur, enz. 

Ook ging veel aandacht naar de ergonomie om de tool zo intuïtief mogelijk te maken; een 

functionele analyse werd uitgevoerd en legt de interacties tussen het systeem en de gebruiker 

vast. Op die manier is het pilootproject klaar om geïmplementeerd te worden en zal in 2006 

operationeel worden.



C
IB

G
 JA

A
R

V
ER

SL
A

G
 2

0
0

5
35

Elektronische identiteitskaart (eID) – Ethical-ID

Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een burger die zijn elektronische 

identiteitskaart (eID) voorlegt aan een loket, niet wil dat de beambte bepaalde persoons-

gegevens leest.

Daarom heeft het CIBG een “ethisch” kaartleesprogramma ontwikkeld, waarmee het 

mogelijk wordt alleen die gegevens weer te geven die echt noodzakelijk zijn afhankelijk van 

de context waarin men zich bevindt.

Een typisch voorbeeld is het loket van een gemeentelijk zwembad: daar kunnen bijvoorbeeld 

kortingen gelden voor “senioren” of voor mensen die in de gemeente zelf wonen. In dat 

geval moet de gemeentemedewerker alleen zien wat de leeftijd van de bezoeker is en of die 

persoon al dan niet in de gemeente woont.

Ethical-ID is een programma dat de burger waarborgt dat alleen de informatie die relevant is 

voor het werk van de loketbediende, gelezen zal worden bij het gebruik van zijn elektronische 

identiteitskaart. 

Welke gegevens zichtbaar zijn, wordt bepaald bij de confi guratie van het programma door 

een verantwoordelijke die zich hiertoe via zijn eID moet registreren; de identiteit van de 

confi guratieverantwoordelijke blijft voortdurend zichtbaar. 

De toepassing werd volledig in Java ontwikkeld en berust op een library die door de Federale 

Overheidsdienst Informatietechnologie (FEDICT) aangeleverd werd met het oog op toegang 

tot de resources op de eID. 

De toepassing wordt geleverd in de vorm van een uitvoerbaar programma (.exe), dat zichzelf 

automatisch onder Windows installeert.

De broncode van de toepassing werd gepubliceerd onder GPL-licentie en is op aanvraag 

verkrijgbaar.

Europese E-Government Awards 2005  

Het project “IRISMAMMO” werd samen met 234 andere projecten geselecteerd voor de 

wedstrijd ‘eEurope Awards for eGovernment 2005’. 

Het CIBG (in samenwerking met de vzw BRUMAMMO) was dus fi nalist en is dit project 

komen voorstellen op de Ministeriële e-Government Conferentie, die op 24 en 25 november 

2005 in Manchester gehouden werd. 

E-Gov Awards
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Dit ‘telemammografi eproject’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg de volgende 

commentaren: “Een duidelijk afgebakend project, dat bouwt op een bestaand programma 

en bedoeld is om een geïntegreerde dienst af te leveren die zowel de patiënten als de 

gezondheidssector ten goede komt. Zeer goede aanwending van ICT en uitstekende 

behandeling van de veiligheids- en datatransmissie-aspecten. Duidelijke productiviteitswinst 

en reële impact voor de patiënten. Zeer relevant, vooral omdat het allicht het eerste project 

in zijn soort is in Europa.” 

Op deze conferentie mocht het CIBG ook het “e-Government good practices” label in 

ontvangst nemen als beloning voor goede eGov-praktijken in Europa. 

Belgische E-Government Awards 2005

Op donderdag 1 december 2005 organiseerde TMAB Business Events de derde editie van 

het nationale “e-Government”-congres, waarop de prijzen uitgereikt werden voor de beste 

eGOV-projecten in België.

Voor de Brusselse administraties waren twee projecten genomineerd: 

CCRL: project tot automatisering van de elektronische publicatie van de documenten die 

aangemaakt worden voor en door de Raad en het College van de Gemeentebesturen.

NOVA: toepassing met het oog op een vlotter beheer van stedenbouwkundige dossiers.

Het Nova-project sleepte een Award in de wacht in de categorie “verbetering van de werking 

van overheidsbesturen (back-offi ce)”. 

Met deze onderscheidingen laten de ondernemingen van ons land opnieuw hun erkenning 

blijken van onze innovatiekracht en van de professionele aanpak van ons centrum.

Tegen de achtergrond van de World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunis 

vielen de projecten ‘i+ Informatiezuilen’ en ‘Telemammografi e’ eveneens in de prijzen op de 

‘Belgian World Summit Awards 2005’-ceremonie die op 27 oktober 2005 in Gent gehouden 

werd en waar de Belgische projecten die fi nalist waren op de WSIS, bekroond werden. 
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Zoals elk jaar heeft het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest een conferentie 

georganiseerd rond actuele technologische thema’s. De jaarlijkse conferentie 2005 met als 

thema: “De elektronische identiteitskaart” wist op 28 oktober 2005 (ondanks de algemene 

staking die dag) 300 mensen te lokken, waaronder de privé- en overheidspartners waarmee 

het CIBG grootschalige projecten opzet. De deelnemers kregen er een beeld geschetst van 

de invoering van de eID-lezers in het BHG, en konden er tevens zien welke mogelijkhe-

den de eID in toepassingen biedt. Het succes van het evenement dit jaar werd nog extra 

versterkt door praktijkgerichte sketches en door sprekers van formaat. Daarnaast konden 

de deelnemers kijken naar on line demonstraties van operationele projecten, die een echte 

meerwaarde inhouden voor onze gebruikers: de overheidsbesturen. Dit jaren waren dat live 

demonstraties van eID-toepassingen (elektronische identiteitskaart).

Tijdens de lunch zaten de belangrijkste politieke en sociaal-economische spelers van ons 

Gewest samen rond hetzelfde thema, en konden luisteren naar de lunchspreker, dhr. Benoît 

CEREXHE, Minister van de Gewestregering bevoegd voor Economie en Tewerkstelling. 

Tot slot heeft het CIBG van deze conferentie gebruik gemaakt om de eerste eID-lezers te 

overhandigen aan de houders van een “.irisnet.be” e-mailadres.

De tweede fase van de World Summit on the Information Society (WSIS) vond van 16 tot 18 

november 2005 in Tunis plaats. Opzet was de uitvoering van het Actieplan van Genève en de 

oplossingen en akkoorden over het bestuur van het Internet, de fi nancieringsmechanismen, 

de opvolging en de toepassing van de documenten van Genève en Tunis. 

Tegen de 50 staats- of regeringsleiders en vice-presidenten en 197 Ministers en onderministers 

van 175 landen alsook vooraanstaande vertegenwoordigers van internationale organisaties 

uit de privé-sector en de civiele maatschappij zegden hun politieke steun toe aan het 

Engagement van Tunis en de Agenda van Tunis voor de Informatiemaatschappij, die op 18 

november 2005 goedgekeurd werden. Meer dan 19.000 deelnemers uit 174 landen namen 

aan de Top deel.

Kijk op de toekomst

Jaarlijkse conferentie van het CIBG
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Voor de nationale delegaties uit 174 landen en de deelnemers uit meer dan 800 entiteiten 

– instellingen van de Verenigde Naties, ondernemingen uit de privé-sector, organisaties uit 

de civiele maatschappij – was de Top van Tunis een enorm succes. Taak van de top was het 

aanpakken van de “digitale kloof” en het aanwenden van het potentieel van de informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) om de economische en sociale groei te bevorderen. 

Waarom een Top over de Informatiemaatschappij?

De digitale revolutie 

Sedert een tiental jaar zorgt de digitale revolutie, gedreven door de informatie- en com-

municatietechnologieën, voor een ingrijpende wijziging in onze manier van denken, ons 

gedragen, communiceren, werken en verdienen. Deze revolutie opent nieuwe perspectieven 

voor het scheppen van kennis, voor het onderwijs en voor de verspreiding van informatie. 

Zij veroorzaakt een ingrijpende verschuiving in de wijze waarop landen van de hele wereld 

hun handel en economie beheren, het openbaar leven besturen en hun politiek engagement 

invullen. Zij schept de mogelijkheid om snel humanitaire bijstand en gezondheidszorgen 

te verlenen en om milieubescherming op een andere manier aan te pakken. Zij schept zelfs 

nieuwe afzetmogelijkheden voor de vrijetijds- en ontspanningsindustrie. De toegang tot 

informatie en kennis kan de levensstandaard van miljoenen mensen wereldwijd verbeteren. 

De digitale kloof

Nu de digitale revolutie de wereldwijde grenzen doet vervagen, blijft paradoxaal genoeg de 

grote meerderheid van de wereldbevolking aan de zijlijn toekijken. Nu de kloof tussen kennis 

en onwetendheid alleen maar lijkt te groeien, is ook de ontwikkelingskloof tussen arm en rijk, 

zowel tussen landen onderling als binnen eenzelfde land, aan het toenemen. Landen hebben 

dan ook de absolute plicht door middel van ICT tegen die digitale kloof te strijden.

De Wereldtop komt aan een behoefte tegemoet 

De Top van Tunis vormt een unieke gelegenheid om te beseffen welke voordelen de ICT de 

mensheid kan opleveren en op welke manier ICT de activiteiten, de relaties en het leven van 

mensen kan veranderen, en bijgevolg meer vertrouwen in de toekomst kan scheppen. 

Het CIBG heeft aan de Top deelgenomen en is van plan om, binnen de perken van de be-

schikbare middelen, alles in het werk te stellen om de doelstellingen en resoluties van het 

Actieplan van Tunis en de Agenda van Tunis voor de Informatiemaatschappij, ten uitvoer te 

brengen, en met name bij te dragen tot:

•  de uitbouw van een informatiemaatschappij met een menselijk, solidair en groeigericht 

gezicht, zodat eenieder overal informatie en kennis zou kunnen scheppen, verkrijgen, 

gebruiken en delen; 

•  een betere toegang tot de informatie- en communicatie-infrastructuur en technologieën, 

alsook tot informatie en kennis, om zo de vaardigheden, het vertrouwen en de veiligheid 

bij het gebruik van ICT te versterken, een gunstige omgeving te scheppen op alle 

niveaus, de toepassingen van ICT uit te bouwen en te verruimen; 
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•  de uitbouw van infrastructuren, de versterking van de menselijke vaardigheden en de 

beveiliging van informatie en netwerken.

•  de aanwending van het ICT-potentieel om openbare informatiesystemen over wetten en 

regelgeving te ontwikkelen, het aantal openbare toegangspunten verder uit te bouwen en 

de toegang tot informatie te vergemakkelijken.

•  de installatie van netwerken en de ontwikkeling, in samenwerking met de privé-sector, van 

ICT-toepassingen die werken met open en interoperabele normen, tegen een haalbare 

prijs verkrijgbaar en overal, te allen tijde en door alle categorieën gebruikers toegankelijk 

zijn.

•  het aanmoedigen van een overheidsbeleid dat zorgt voor fi nancieel haalbare toegang – op 

alle niveaus, inclusief het niveau van de plaatselijke gemeenschappen – tot hardware, 

software en connectiviteit, dankzij een technologische omgeving die steeds meer geken-

merkt wordt door convergentie, alsook tot de uitbouw van vaardigheden en tot plaatselijke 

inhoud.

•  een betere toegang tot diensten inzake telegeneeskunde, alsook toegang tot de gezond-

heidszorgers en hun netwerkschakeling ervan, om zo bij te dragen tot een betere levens-

kwaliteit en betere gezondheidszorgen.

•  de ontwikkeling en invoering van on line toepassingen voor overheidsbestuur die op open 

normen gebaseerd zijn met het oog op sterkere inburgering en interoperabiliteit van on 

line systemen voor overheidsbestuur op alle niveaus, om op die manier te zorgen voor 

vlottere toegang tot informatie en overheidsdiensten en bij te dragen tot de uitbouw 

van ICT-netwerken en de ontwikkeling van diensten die overal, te allen tijde en voor alle 

categorieën gebruikers toegankelijk zijn.

Kenmerkend voor de ICT-wereld is de aanhoudende snelle technologische evolutie. Het 

Internet van morgen zal heel anders zijn dan het Internet van nu, zo blijkt uit het nieuwste 

verslag van de ITU, The Internet of Things, dat op de Top van Tunis voorgesteld werd1.

Bron : WSIS-05/TUNIS/DOC/7 (Engagement de Tunis) en WSIS-05/TUNIS/DOC/6 (rev. 1) (Tunis Agenda voor de informatie-
maatschappij)

1 ITU Internet Report 2005
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In 2005 werden in totaal 21 beambten aangeworven, maar tijdens diezelfde periode werden 

ook 15 vertrekken genoteerd.

Per 31 december 2005 ontplooiden 171 mensen hun talenten binnen het CIBG en ston-

den tot uw dienst. 92 medewerkers werken aan de Kunstlaan, 79 medewerkers zijn buiten 

het Centrum gedetacheerd voor informaticaopdrachten bij onze Brusselse partners. Deze 

laatste zijn als volgt uitgesplitst:

• Kabinet Vanhengel: 1 medewerker

• Kabinet Grouwels: 1 medewerker

• Haven van Brussel: 1 medewerker

• M.B.H.G.: 40 medewerkers

• D.B.D.M.H.: 7 medewerkers

• B.G.H.M.: 1 medewerker

• B.I.M.: 5 medewerkers

• V.G.C.: 9 medewerkers

• Schaarbeek: 4 medewerkers

• Elsene: 1 medewerker

• COCOF: 7 medewerkers

• Gemeentebestuur Berchem: 1 medewerker

• FOD Financiën: 1 medewerker

In het Belgisch Staatsblad van 28.11.2001 werd de personeelsformatie van de statutaire 

personeelsleden als volgt ingedeeld:

NIVEAU A

1A5 Directeur-Generaal

1A4+ Adjunct Directeur-Generaal

2A2 Deskundigen

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Eerste assistenten

5B1 Adjuncten

NIVEAU C

1C2 Eerste adjunct

3C1 Adjuncten

NIVEAU E

2E2 Eerste beambten

2E1 Beambten

De betrekkingen van de personeelsformatie zijn voor 2/3 ingevuld (15 betrekkingen op 21).

Personeel van het CIBG en personeelsformatie
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§ 1.   Onder de benaming “Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest”, hierna 

“het Centrum” genoemd, wordt een instelling van openbaar nut opgericht die, voor 

het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast kan worden met alle 

opdrachten tot ontwikkeling en bijstand inzake informatica, telematica en cartografi e 

ten aanzien van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

de intercommunales die uitsluitend zijn samengesteld uit Brusselse gemeenten, de 

diensten die afhangen van de Regering en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 

de instellingen van openbaar nut van het Gewest, de kabinetten van de Ministers en 

Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder voorbehoud 

van de goedkeuring van hun respectieve organen, de instellingen bedoeld in artikel 

60 van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen, en de diensten 

die ervan afhangen, alsook iedere privaatrechtelijke persoon gesubsidieerd door de 

voornoemde overheden.

 De opdrachten van het Centrum kunnen inzonderheid omvatten:

 • het opmaken van stuurschema’s;

 • de audits, raad en bijstand bij de aankoop;

 • de opleiding van personeel inzake informatica en telematica;

 •  inventarisering van de middelen inzake informatica en telematica die door de plaatse-

lijke besturen gebruikt worden;

 •  bijstand voor wat betreft de informatica- en telematicadiensten die door de plaatselijke 

besturen worden gebruikt;

 •  de bijstand inzake informatica- en telematicadiensten en de verwezenlijking en opvol-

ging van projecten inzake informatica, telematica, cartografi e en telecommunicatie;

 • het beheer, de ontwikkeling, de promotie en de verdeling van de cartografi e;

 •  het jaarlijks informeren van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad over de 

activiteiten van het Centrum en over de evolutie van de informaticatechnologieën die 

nuttig zijn voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Wat de opdrachten betreft uitgevoerd voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreft, 

treedt het Centrum op in opdracht en op kosten van de Raad. 

  Het Centrum kan bovendien gemachtigd worden om deel te nemen aan en het beheer 

waar te nemen van programma’s betreffende onderzoek, ontwikkeling, demonstratie 

en verspreiding, teneinde een algemene kennis op te bouwen ten dienste van de in het 

eerste lid van deze paragraaf bedoelde instellingen, het wetenschappelijk en technisch 

potentieel van het Gewest te bevorderen en de acties van het Gewest te coördineren in 

het kader van de programma’s en activiteiten van de Europese Unie, evenals op fede-

raal en internationaal vlak. 

  Om die opdrachten te vervullen, kan het Centrum onderhandelingen voeren en over-

eenkomsten afsluiten met de instellingen bedoeld in het eerste lid en samenwerken met 

of zich aansluiten bij publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen en inzonderheid met 

Informaticacentra.

Offi cieuze coördinatie van de wetten en organieke ordonnantie betreffende het CIBG
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§ 2.  Het Centrum bezit rechtspersoonlijkheid. Het ressorteert onder de Brusselse Hoofdste-

delijke Regering.

§ 3.  Artikel 1, A, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 

instellingen van openbaar nut wordt met volgende woorden aangevuld: “Centrum voor 

Informatica voor het Brusselse Gewest”.

§ 4.  Het dagelijks beheer wordt waargenomen door een leidende ambtenaar en een adjunct-

leidende ambtenaar, die tot een verschillende taalrol behoren. 

  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemt de leidende ambtenaar en de adjunct-

leidende ambtenaar. Zij bepaalt de delegaties van bevoegdheden die hun worden toe-

gekend en beslist in welke gevallen hun gezamenlijke handtekeningen niet zijn vereist.

§ 5.  In afwijking van de artikelen 2, 3, 5, 7 en 8 van het koninklijk besluit nr. 56 van 16 juli 1982 

betreffende de werving in sommige overheidsdiensten, is de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd informatici van het Centrum met een contract voor 

onbepaalde of bepaalde tijd te werven.

§ 6.  De bepalingen betreffende het taalgebruik in bestuurszaken, toepasselijk in het Minis-

terie van het Brussels Gewest, zijn van overeenkomstige toepassing op het Centrum.

§ 7.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan subsidies voor uitrusting inzake informatica, 

telematica en cartografi e toekennen aan de plaatselijke besturen en aan de instellingen 

van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het beheer en de 

opvolging gedelegeerd kunnen worden aan het Centrum volgens de door de Regering 

bepaalde voorwaarden.

§ 8. Het Centrum heeft als middelen: 

 1.  de in de begroting van het Ministerie van het Brussels Gewest opgenomen 

kredieten, bestemd om de kosten voor investeringen, voor personeel en werking te 

dekken, de huurlasten daarin inbegrepen;

 2.  de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;

 3.  de aan zijn werkzaamheden verbonden inkomsten, daarin begrepen deze 

voortvloeiend uit de tarifering van zijn diensten zoals vastgesteld door de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering;

 4.  de middelen die het Centrum ter beschikking worden gesteld in het kader van 

een overeenkomst afgesloten met een van de instellingen bedoeld in de eerste 

paragraaf.
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Brief van de revisor

Balans en resultatenrekening

Begrotingstabel

Beheersrekening per 31.12.05
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Brief van de revisor
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Balans en resultatenrekening

ACTIVA balans op 30 december 2005

III Meubilair en rollend materieel 3 487 558,88

Software 187 931,65

Meubilair en rollend materieel 2 927 270,05

Inrichtingen lokalen 372 357,18

IV Financiële vaste activa 137,36

C.2. Borgtochten betaald in contanten 137,36

VI Voorraden 0,00

A. 4. Handelsgoederen 0,00

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 7 695 666,91

A. Handelsvorderingen

 1. Klanten 7 677 891,69

 2. Te ontvangen kredietnota’s 17 775,22

IX Liquide middelen 6 929 017,73

1. Bank + Kassa 6 929 017,73

X Overlopende rekeningen 134 503,01

1. Over te dragen kosten 95 268,95

2. Verkregen opbrengsten 39 234,06

TOTAAL ACTIVA 18 246 883,89

PASSIVA balans op 30 december 2005

V Overgedragen winst 11 493 928,22

Waarvan Gewest 1 030 871,39

Waarvan voor rekening van derden (div.25) 5 406 742,78

Waarvan voor rekening van derden (anderen) 5 056 314,05

VI Kapitaalsubsidies 3 487 559,13

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 3 263 360,53

C. Handelsschulden 2 544 133,66

 1. Leveranciers 1 510 703,92

 2. Te ontvangen facturen 1 033 429,74

E. Schuld. mbt. belast., bezold. en soc. lasten 719 226,87

 1. Belastingen 316 055,39

 2. Bezold. en sociale lasten 403 171,48

X Overlopende rekeningen 2 036,01

1. Over te dragen opbrengsten 0,00

2. Toe te rekenen kosten 2 036,01

TOTAAL PASSIVA 18 246 883,89
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KOSTEN resultatenrekening op 30 december 2005

Bedrijfskosten

A. Handelsgoederen en hulpstoffen

Dienst en werking 1 640 523,40

Wijziging in de voorraad 722,24

B. Goederen en diverse diensten 3 130 511,59

C. Bezoldigingen, pensioenen en sociale lasten waarvan: 11 575 637,99

Personeelskosten MBHG 2 652 504,91

Sociale dienst MBHG 8 691,60

TOTAAL 2 661 196,51

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten van immat. en

materiële vaste activa 3 090 894,28

F. Voorzieningen voor toekomstige gecumuleerde 
afschrijvingen 0,00

G. Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen 180 961,29

Financiële kosten 1 567,41

Uitzonderlijke kosten 69 264,62

Te bestemmen winst van het boekjaar 7 028 755,97

TOTAAL VAN DE KOSTEN 26 718 838,79

OPBRENGSTEN resultatenrekening op 30 december 2005

I Bedrijfsopbrengsten

A. Verkopen en dienstprestaties 2 357 138,07

D. Toelagen en mandaten 24 273 729,43

 D.1. Werkingstoelagen

 Tegemoetkoming van het BHG 8 278 000,00

 Dotatie voor het beheer van het netwerk Irisnet 585 000,00

 TOTAAL 8 863 000,00

 D.2. Diverse mandaten

 Bijstand aan de diensten van de regering 498 000,00

 CIBG informaticaploeg bij het MBHG 2 704 562,87

 Informaticaprojecten MBHG 775 072,00

 Gewestelijke Internet Site 316 000,00

 ITC acties : Lokale besturen 3 588 331,70

 ITC acties : ION 1 100 000,00

 ITC acties : Multimediaplan voor de scholen 3 555 859,50

 ITC acties : Europese en Internationale projecten 135 000,00

 ITC acties : Gezondheidssector 380 000,00

 ITC acties : Horizontale projecten 1 250 000,00

 Diversen mandaten 1 107 903,36

 TOTAAL 15 410 729,43

E. Andere bedrijfsopbrengsten 46 882,94

IV Financiële opbrengsten 39 234,06

B. Interesten op vlottende activa 39 234,06

VI Uitzonderlijke opbrengsten 1 854,29

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 26 718 838,79
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Begrotingstabel

Art. ECE OMSCHRIJVING BUDGET UITVOERING SALDO

4. ONTVANGSTEN

411
HOOFDSTUK 41
Functionele ontvangsten

411.01 16.20 Verkoopsopbrengsten 1 000 51 -949

411.02 26.10 Financiële opbrengsten 5 000 0 -5 000

411.03 12.11 Terugbetalingen van kosten 0 542 542

411.09 06.00 Buitengewone en diverse opbrengsten 1 000 0 -1 000

41 Totalen voor hoofdstuck 41 7 000 593 -6 407

450
HOOFDSTUK 45
Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

450.01 46.10 Dotatie 8 278 000 8 278 000 0

450.02 46.10 Dotatie voor het beheer van het netwerk 
IRISnet

585 000 585 000 0

450.03 08.30 Kasboeking 152 000

45 Totalen voor hoofdstuck 45 9 015 000 8 863 000 0

490
HOOFDSTUK 49
Inkomsten voor rekening van derden

490.11 46.10 Bijstand aan de diensten van de Regering 498 000 498 000 0

490.12 46.10 Gewestelijke administratie. 
CIBG informaticaploeg bij het MBHG

2 718 000 2 704 563 -13 437

490.13 46.10 Informaticaprojecten MBHG 200 000 775 072 575 072

490.14 46.10 Gewestelijke Internet site 316 000 316 000 0

490.21 46.10 ITC acties - Lokale besturen 
(Gemeenten en OCMW)

3 905 000 3 588 332 -316 668

490.22 46.10 ITC acties - ION 1 000 000 1 100 000 100 000

490.23 46.10 ITC acties - Multimediaplan voor de scholen 2 048 000 3 555 860 1 507 860

490.24 46.10 ITC acties - Europese en internationale 
projecten

79 000 135 000 56 000

490.25 46.10 ITC acties - Gezondheidssector 380 000 380 000 0

490.26 46.10 ITC acties - Transversale projecten 1 250 000 1 250 000 0

491 Diverse mandaten

491.01 08.30 Informatica ploegen 2 300 000 2 356 545 56 545

491.02 08.30 Diverse mandaten 750 000 1 088 260 338 260

491.03 08.30 Europese  contracten 156 000 56 000 -100 000

49 Totalen voor hoofdstuck 49 15 600 000 17 803 631 2 203 631

4 Totalen van inkomsten (ordonnancering) 24 622 000 26 667 224 2 197 224
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Art. ECE OMSCHRIJVING BUDGET UITVOERING SALDO

5. UITGAVEN

511
HOOFDSTUK 51
Personeel

511.01 11.11 Bezoldigingen van het personeel 4 500 000 4 306 523 -193 477

511.02 11.20 Sociale lasten 1 400 000 1 136 703 -263 297

511.03 11.40 Subsidie aan de VZW Sociale Dienst van het CIBG 22 000 20 888 -1 112

511.04 12.11 Kosten voor vorming 62 000 50 110 -11 890

511.05 12.11 Verzekering van het personeel 60 000 55 942 -4 058

511.09 12.11 Andere personeelskosten 10 000 7 276 -2 724

51 Totalen voor hoofdstuck 51 6 054 000 5 577 442 -476 558

521
HOOFDSTUK 52
Lokalen en materieel

521.01 12.12 Huur van gebouwen en aanvullende lasten 
- Huur van materieel en meubilair

800 000 771 381 -28 619

521.02 12.12 Consumptieve bestedingen i.v.m het 
betrekken van lokalen (zonder energie-
uitgaven) - Onderhoudskosten en uitgaven 
voor herstellingen aan gebouwen en lokalen 
- Onderhoudskosten en uitgaven voor 
herstellingen van materieel, meubilair en 
voertuigen

128 000 116 491 -11 509

521.03 12.11 Verzekeringen - belastingen - gemeentelijke 
provinciale heffi ngen roerende en onroerende 
voorheffi ng

190 000 197 106 7 106

521.04 12.11 Consumptieve bestedigen inzake 
energieverbruik

40 000 64 463 24 463

522 Kantoor

522.01 12.11 Kantoorkosten allerhande 100 000 86 186 -13 814

523 Telefoon en informatica

523.01 12.11 Telefonie : telefoon, fax, GSM, 
onderhoudscontracten, ...

150 000 151 475 1 475

523.02 12.11 Informatica : onderhoudcontracten, 
jaarlicenties, ...

384 000 219 093 -164 907

524 Publicatie - reclame 

524.01 12.11 Publicatie - reclame - tentoonstellingen - 
diverse manifestaties

100 000 66 057 -33 943

525

525.01 12.11 Dienstreizen, opdrachten, recepties 
en gelijkaardige kosten

100 000 48 761 -51 239

526 Andere prestaties en werken door derden

526.01 12.11 Controleorganen 10 000 12 868 2 868

526.02 12.11 Aankopen van diensten en studies - honoraria 
- bijdragen

252 000 242 119 -9 881

52 Totalen voor hoofdstuck 52 2 254 000 1 975 999 -278 001
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550
HOOFDSTUK 55
Aankoop van patrimoniale goederen

550.01 71.30 Gebouwen 180 000 47 706 -132 294

550.02 74.10 Voertuigen 17 800 17 800 0

550.03 74.22 Informatica (hardware & software) 466 200 351 794 -114 406

550.04 74.22 Meubilair & kantooruitrusting 50 000 56 172 6 172

55 Totalen voor hoofdstuck 55 714 000 473 471 -240 529

590
HOOFDSTUK 59
Uitgaven voor rekening van derden

590.11 12.11 Bijstand aan de diensten van de Regering 498 000 1 467 768 969 768

590.12 12.11 Gewestelijke administratie. 
CIBG informaticaploeg bij het MBHG

2 718 000 2 660 993 -57 007

590.13 12.11 Informaticaprojecten MBHG 200 000 989 468 789 468

590.14 12.11 Gewestelijke Internet site 316 000 248 534 -67 466

590.21 12.11 ITC acties - Lokale besturen 
(Gemeenten en OCMW’s)

4 255 000 442 090 -3 812 910

590.22 12.11 ITC acties - ION 1 000 000 54 143 -945 857

590.23 12.11 ITC acties - Multimediaplan voor de scholen 1 698 000 1 961 195 263 195

590.24 12.11 ITC acties - Europese en internationale 
projecten

135 000 68 956 -66 044

590.25 12.11 ITC acties - Gezondheidssector 380 000 252 848 -127 152

590.26 12.11 ITC acties - Transversale projecten 1 250 000 750 088 -499 912

590 Totalen voor hoofdstuck 590 (ordonnanceringen) 12 450 000 8 896 083 -3 553 917

591.01 03.30 Informatica ploegen 2 300 000 2 277 168 -22 832

591.02 03.30 Diverse mandaten 750 000 394 082 -355 918

592.03 03.30 Europese  contracten 100 000 44 223 -55 777

591 Totalen voor hoofdstuck 591 (ordonnanceringen) 3 150 000 2 715 473 -434 527

Totalen voor de uitgaven (ordonnanceringen) 24 622 000 19 638 468 -4 983 532
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Beheersrekening

BEHEERSREKENING OP 31/12/05 (art.28 K.B. van 7 april 1954))

(XA) Bedrijfsfonds op 01/01/2005

+ Beschikbaar 290 920,69

+ Vorderingen op korte termijn 6 254 049,74

+ Borgtochten betaald in contanten 137,36

+ Stock 722,24

- Schulden op korte termijn -2 080 657,77

Overgedragen winst XA = 4 465 172,26

(XB) Budgettair saldo

+ Begrotingsinkomsten 26 667 224,13

- Begrotingsuitgaven -19 638 468,16

XB = 7 028 755,97

(XC) XA+/-XB = XC = 11 493 928,47

(XD) Bedrijfsfonds

+ Beschikbaar 6 929 017,73

+ Vorderingen op korte termijn 7 830 169,92

+ Borgtochten betaald in contanten 137,36

+ Stock 0

- Schulden op korte termijn -3 265 396,54

Bedrijfsfonds XD = 11 493 928,47

TRANSITREKENING

+ Saldo op 01/01/2005 452 657,97

+ Storting op de transitrekening 23 208 079,36

- Overschrijving -16 747 898,36

Saldo bankrekening 6 912 838,97
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