
Minister Brigitte Grouwels verlengt IRISnet-overeenkomst tot 2012

Een investering van 9.683.000 euro maakt
een next generation breedbandnetwerk voor 2012 mogelijk

Brigitte Grouwels (CD&V),  Brussels  minister  van Informatica,  heeft  vanmiddag in 
aanwezigheid  van  Didier  Bellens,  Gedelegeerd  bestuurder  Belgacom  en  Benoit 
Scheen, CEO Mobistar, de IRISnet-overeenkomst verlengd tot 2012. France Telecom, 
vertegenwoordigd door haar dochteronderneming Mobistar, en Belgacom blijven de 
volgende twee jaar het breedbandnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
uitbaten.

Het akkoord voorziet de bouw van een next generation breedbandnetwerk over een 
periode van 2  jaar.  De nettowaarde van de investering  (deel  optische vezel),  te 
betalen aan het einde van het contract bedraagt 9.683.000 euro.

Ten  minste  187  sites  (ziekenhuizen,  (hoge-)scholen,  gewestelijke  overheden, 
gemeentes, OCMW’s ...) worden verbonden. De synergie die door de verlenging van 
dit contract ontstaat zorgt ervoor dat de tarieven voor vaste en mobiele telefonie 
binnen het Gewest met 26% zullen dalen. Het CIBG (Centrum voor Informatica voor 
het Brusselse Gewest) staat in voor het beheer van en het toezicht op het IRISnet-
contract.

Wat zijn de kernelementen van het nieuwe akkoord?

• Overdracht van het volledige IRISnet-netwerk aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
tegen 2012. Het gaat om de uitbouw van een future proof netwerk van 13 lussen die 72 
optische vezels bevatten met quasi onbeperkte aansluitmogelijkheid. In 2012 zullen ten 
minste  187  instellingen  (ziekenhuizen,  (hoge-)scholen,  gewestelijke  overheden, 
gemeentes, OCMW’s … ) aangesloten zijn. Doel: een echte “fibre to the administration” 
implementeren die vanaf 2012 operationeel is;

• De garantie dat de voorwaarden en troeven van het huidige kadercontract tijdens de 
verlenging worden behouden;

• Een simulatie van de nieuwe tarieven op basis van het gewestelijke maandprofiel mondt 
uit in een daling met bijna 26% van de totale factuur voor het Brussels Gewest, goed 
voor een besparing van 1,7 miljoen euro op jaarbasis;

• Het 'fleet'-principe wordt ingevoerd.'Fleet'-telefonie heeft betrekking op oproepen van 
en  naar  een  vast  toestel  of  gsm  van  IRISnet.  Deze  gesprekken  worden  voortaan 
kosteloos. Voorheen waren enkel de gesprekken tussen vaste toestellen binnen IRISnet 
gratis.

Europese aanbesteding

Voorts  maakte  minister  Brigitte  Grouwels  bekend  dat  ze,  samen  met  het  Centrum  voor 
Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) een Europese marktoproep lanceert voor de 
uitbating vanaf 2012 van het IRISnet 2.0, het next generation network met een nagenoeg 
onbeperkte bandbreedte. Concreet zal het lastenboek later dit jaar bekend worden gemaakt. 
De aanbesteding wordt dan in het najaar van 2011 toegewezen. Op die manier staat IRISnet 2 
vanaf het voorjaar van 2012 op de sporen.



Minister  Brigitte  Grouwels  reageert  alvast  verheugd  op  de  nieuwe  overeenkomst. 
"Administratieve vereenvoudiging is voor mij heel belangrijk. Het nieuwe IRISnet is voor mij  
het middel bij uitstek om de dienstverlening van de overheid nog te verbeteren. De nationale  
en internationale uitstraling van Brussel worden hiermee bekrachtigd. Het Gewest kan eindelijk  
zijn rol als metropool in de ware zin van het woord ten volle opnemen", aldus de minister.

Kenmerken van het IRISnet-netwerk

Het IRISnet-netwerk werd op 6 maart 2001 officieel ingehuldigd en kreeg de naam 'IRISnet' 
mee. De term is drietalig en verenigt het symbool van Brussel (de iris) met de term 'net', wat 
staat  voor  netwerk.  Daarnaast  vormt  de  term  ook  het  letterwoord  'Interactive  Regional 
Information & Services NETwork'.

De belangrijkste troeven van IRISnet zijn:

• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één. IRISnet brengt instellingen van verschillende 
sectoren en machtsniveaus samen (ziekenhuizen, hogescholen, gewestelijke overheden, 
gemeentes, OCMW’s, ION's enzovoort);

• Vereenvoudigd beheer. De gebruikers van het netwerk hebben een enkel contactpunt 
voor de facturatie, de bestelbonnen en de online hulp.

• Een beleid gericht op het beheersen van de tarieven. Door hun behoeften te bundelen, 
genieten het Gewest en de overheden uiterst gunstige tarieven.

• Kwalitatieve  diensten.  De  klanten  van  IRISnet  hebben  zich  verenigd  in  een 
toezichtcomité en in een User Club om hun wensen kenbaar te maken aan de operator.

• Ontwikkeling van nieuwe diensten. De ASP-technologie (Application Service Provider) 
heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van diensten die moduleerbaar zijn volgens de 
behoeften van de gebruikers.

• Doelstellingen van de Europese Unie. De implementatie van IRISnet maakt deel uit van 
de doelstellingen van het Europese programma 'E-Europe, een informatiemaatschappij  
voor iedereen'.
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