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IRISNET 2: OVERHEIDSOPDRACHT TOEKOMSTIG GEWESTELIJK 
OPTISCHEVEZELNETWERK 
 
BRUSSEL - 28 SEPTEMBER 2010. In 2012 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
beschikken over een Next Generation Network (NGN) bestaande uit 13 lussen van 
72 optische vezels elk, over een lengte van meer dan 200 km. Het netwerk zal 
dienen voor dataverkeer, vaste telefonie en diensten met toegevoegde waarde en 
zal beschikken over een vrijwel onbeperkte bandbreedte. Het zal beheerd worden 
door een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) 
samengesteld uit het Gewest, de operationele beheerder (privépartner) en de 
Brusselse instellingen die het netwerk zullen gebruiken. De privépartner wordt 
geselecteerd aan de hand van een internationale procedure voor overheidsopracht 
die van start gaat in december 2010. 

De CVBA die opgericht zal worden n.a.v. de overheidsopdracht van IRISnet 2 zal 
beschikken over een netwerk van meer dan 200 km lang en bestaande uit 13 lussen van 
72 optische vezels elk. De aankoop ervan wordt gefinancierd met de kapitaalinbreng van 
het Gewest in de CVBA. De configuratie van het netwerk zal de aangesloten instellingen 
een “fiber to the office” connectie bieden. De vrijwel onbeperkte bandbreedte biedt 
optimale flexibiliteit voor de plaatsing van de servers, de applicaties en de services. Het 
netwerk zal cloud computing ondersteunen en wordt de ideale uitdrager van het Green 
IT beleid, bijvoorbeeld door de bundeling van infrastructuren in een gewestelijk Data 
Center.  

Missie van de IRISnet 2 privépartner 

De privépartner die perceel 1 van de openbare aanbesteding toegewezen krijgt, wordt 
de operator van het netwerk van de CVBA. Hij zal instaan voor de exploitatie en het 
onderhoud van het netwerk, het leveren en factureren van de diensten. Het Gewest is 
daarvoor op zoek naar een telecomoperator, service-integrator… die geselecteerd zal 
worden onder andere op basis van zijn telecomknowhow, de garanties die hij biedt op 
het vlak van de kwaliteit van de diensten en zijn concurrerende tarieven. Het gaat hier 
om een partnership voor een maximale periode van 10 jaar. 

Afzonderlijk perceel voor de mobiele telefonie 

Perceel 2 van de overheidsopdracht heeft betrekking op de mobiele telefonie (stem en 
data) en wordt parallel met perceel 1 toegewezen voor een periode van 3 jaar, 
verlengbaar met 2 jaar. Er is voor een kortere looptijd gekozen om de gebruikers de 
beste tarieven te kunnen bieden, en om met de nodige flexibiliteit de technologische 
ontwikkelingen van de mobiele telefonie op de voet te kunnen volgen, vooral wat de 
convergentie betreft. 

 

 



 

 

 

 

 

IRISnet, infrastructuur in ontwikkeling sinds 2001 

In 1998 ging het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut voor vernieuwing door voor 
optische vezel te kiezen voor zijn telecommunicatienetwerk. Het netwerk kreeg de 
naam IRISnet en werd officieel gelanceerd op 6 maart 2001. Op 26 april van dit jaar 
kondigde de minister van Informatica de verlenging van de Tijdelijke Vereniging France 
Télécom (Mobistar) – Belgacom (Telindus) aan, die IRISnet zal exploiteren tot 2012.  

In de tussentijd moeten deze twee operatoren het optischevezelnetwerk van IRISnet 
upgraden. Zo’n 190 sites (ziekenhuizen, scholen, gewestelijke overheden, gemeenten, 
OCMW’s, instellingen van openbaar nut…) zullen in deze “future proof” infrastructuur 
opgenomen worden, die geïntegreerd zal worden in de toekomstige coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die, als opvolger van de tijdelijke 
vereniging, belast wordt met het operationele beheer van IRISnet 2. 
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