
 

 
 
 
 
 

PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT 28 SEPTEMBER 2010, 14.00 uur 
 

Internationale procedure voor overheidsopdracht 
 
TELECOMMUNICATIE: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST KLAAR VOOR 
IRISNET 2, ZIJN TOEKOMSTIGE FUTURE PROOF GLASVEZELNETWERK 
 
BRUSSEL – 28 SEPTEMBRE 2010. Brigitte Grouwels, de minister van Informatica voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakte tijdens haar bezoek aan het Europese 
forum ICT 2010 over digitale innovatie en research bekend dat in december van dit 
jaar een internationale procedure voor een overheidsopdracht wordt opgestart 
waarmee de privépartner voor de uitbouw van het toekomstige IRISnet 2-
glasvezelnetwerk wordt aangeduid. 

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt binnenkort een strategische bocht", 
verklaarde de minister. “Het zal beschikken over een ‘future proof fiber to the office’-
netwerk met een bijna onbeperkte bandbreedte voor alle ziekenhuizen, OCMW’s, 
scholen, gemeentes, gewestelijke overheden en administraties van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest”...   

De opdracht wordt gegund door het Gewest in naam en voor rekening van alle 
overheidsinstellingen die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
bevinden en die via mandaat kunnen aansluiten bij de overheidsopdracht.  

Daarbij zullen twee percelen in concurrentie worden geplaatst. Het eerste perceel 
betreft data, vaste telefonie en telecomdiensten die gebruikmaken van het 
breedbandnetwerk bestaande uit 13 lussen met 72 optische vezels over meer dan 200 km 
lang. Daarvoor zal een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(CVBA) worden opgericht, waarvan het Gewest de hoofdaandeelhouder is naast de 
privépartner. Al zal deze laatste een meerderheid aan bestuurders kunnen aanduiden in 
de raad van bestuur en verantwoordelijk zijn voor de operationele werking van de CVBA. 

Het tweede perceel heeft betrekking op de mobiele telefonie. 

De aankondiging van de opdracht wordt eind dit jaar gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie, met de bedoeling om de 
opdracht in de loop van de herfst van 2011, na afloop van een onderhandelde procedure 
te gunnen. IRISnet 2 zal vanaf de lente van 2012 operationeel zijn. 
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