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Het C.I.B.G. (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) is een openbare instel-

ling opgericht bij de wet van 1987, gewijzigd door de ordonnantie van 20 mei 1999, die als 

hoofdopdracht heeft de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

informatiseren. De taak van het Centrum is het gebruik van informatica- en communicatie-

technieken te organiseren, te promoten en te verspreiden zowel bij de plaatselijke overhe-

den als bij de verschillende besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het C.I.B.G. is een dienstencentrum, dat in staat is de haalbaarheid aan te tonen van 

telematicatoepassingen ten behoeve van de administraties en tussen de administraties en 

de burger. Hiertoe staat het in voor het beheer en de controle van het gewestelijk telecom-

municatienetwerk IRISnet.

Vandaag de dag werken ruim 165 hooggekwalificeerde informatici en programmeurs in het 

Centrum. Zij leveren gebruiksklare diensten en toepassingen aan de verschillende gewes-

telijke en plaatselijke besturen, onder meer in het kader van projecten van de Europese 

Unie en van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele 

Aangelegenheden.

Het C.I.B.G. heeft van de Gewestregering opdracht gekregen in te staan voor de implemen-

tatie van E-government, dat in eerste instantie bedoeld is om de dienstverlening vanwege 

de overheid aan de burger te verbeteren. Hiertoe vertegenwoordigt het Centrum het Gewest 

binnen de E-government werk- en coördinatiegroepen die op federaal vlak opgericht wer-

den en staat in voor het beheer van de Portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

www.brussel.irisnet.be
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Het is intussen een traditie geworden: telkens wanneer een nieuwe gewestelijke legislatuur 

haar opwachting maakt,1 schrijft het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

een witboek over de vooruitzichten in verband met de informatietechnologieën waarvoor 

het bevoegd is. De beslissingsmacht is een zaak van de verkozen vertegenwoordiging. 

Opdracht van het C.I.B.G. is de politieke decision-makers een hulpmiddel aan te reiken dat 

hen helpt in hun besluitvorming.

Dit witboek richt zich dan ook tot de Parlementsleden, de leden van de Regering, de gewes-

telijke en paragewestelijke overheden en de plaatselijke besturen. Het wordt ook overge-

maakt aan de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, de sociaal-professionele 

organisaties, de pers, de ondernemingen uit de IT- en telecommunicatiesector.

De voorbije gewestelijke legislatuur heeft ervoor gezorgd dat de plaatselijke besturen hun 

intrede gedaan hebben in de informatiemaatschappij en dat de gewestelijke en communautaire 

instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er hun aanwezigheid konden versterken.

Het lijdt geen twijfel dat ons Gewest nu aan de spits staat in het gebruik van nieuwe techno-

logieën, niet alleen ten gunste van burgers en ondernemingen, maar ook van het onderwijs 

en de gezondheidssector.

De ontwikkeling van individuele IT-oplossingen binnen de verschillende instellingen van het 

Brussels Gewest is een voor de hand liggende valstrik, die op die manier vermeden kon worden. 

Het geleidelijk-aan-beleid dat het Gewest gevoerd heeft, zorgde ervoor dat uiteenlopende 

besturen nieuw ontwikkelde oplossingen konden overnemen, en dat heeft de ontwikkeling 

van nieuwe informatietechnologieën uiteraard maar in de hand gewerkt. De tijd dat die 

nieuwe technologieën en het nut ervan vanuit de politieke hoek in vraag gesteld werden, 

ligt ver achter ons. Uit de beurskrach en de erop volgende herstructurering van de IT- en 

telecomsector is een markt ontstaan, die stabieler en sterker geworden is, en waarmee het 

C.I.B.G. als technologisch neutrale instelling kan samenwerken aan duurzame oplossingen. 

Op die manier weten de overheidsbesturen hun investeringen beschermd.

De grote uitdaging voor de nakende gewestelijke legislatuur is duidelijk: een ambitieus, doel-

gericht beleid voeren dat op een gedegen grondslag berust, om daarmee tegemoet te komen 

aan de doelstellingen van de Europese Unie op het vlak van de informatiemaatschappij.

Wij zijn geëvolueerd van een administratie die verregaand afgeschermd en hiërarchisch 

functioneert, naar een netwerkgeschakelde administratie. De weerstanden tegen verande-

ring zijn opgeruimd, en wie zich alsnog tegen deze gang van zaken wil verzetten, zal in de 

kou blijven staan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de traditionele controverse 

inzake e-government achter zich gelaten. Het is ontegensprekelijk het eerste digitale gewest 

dat vitale gedigitaliseerde diensten ingebouwd heeft in zijn dienstenpakket ten behoeve van 

burgers en ondernemingen.

WOORD VOORAF

1. Witboek van het C.I.B.G. over de ontwikkeling van informatietechnologieën binnen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - mei 1995.

 Witboek van het C.I.B.G. over de ontwikkeling van informatietechnologieën binnen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vooruitzichten 1999-2004 - mei 1999.
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De volgende legislatuur moet meegaan op dit elan en deze beweging verder versterken. Het 

Gewest heeft de middelen om dat te doen. Het is niet zozeer een kwestie van financiering 

dan wel van bereidheid om de hefbomen van de nieuwe informatietechnologieën te gebrui-

ken als instrumenten voor een doelgericht politiek beleid tot modernisering, openheid, 

transparantie en administratieve vereenvoudiging van de gewestelijke activiteiten.

De informatiesnelwegen zijn niet langer verre dromen van ingenieurs: door de inzet van 

nieuwe technologieën vullen zij heel concrete behoeften in van de inwoners, ondernemin-

gen en dienstensector van ons Gewest. Dit is wat samengevat op de politieke tafel ligt 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om de aanwending van nieuwe technologieën binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

te kunnen sturen, is het noodzakelijk te kunnen beschikken over een regelgever zoals 

het C.I.B.G. Het Informaticacentrum beschikt over verregaande technisch knowhow om 

weerwerk te bieden tegen de groeiende greep van de leveranciers van IT- en telecomoplos-

singen. Anderzijds kan het Centrum de politieke verantwoordelijken wijzen op de gevaren 

van de digitale kloof, maar ook op de voordelen van een netwerkgeschakelde maatschappij 

als factor tot maatschappelijke integratie.

Anderzijds is het zo dat de IT-investeringen die de meeste overheidsdiensten de jongste 

jaren gedaan hebben, hun werkingskosten niet verlaagd hebben. Voor de leiders van deze 

instellingen is het zaak om toe te zien op een gerichte aanwending van deze investeringen. 

Zij moeten beseffen dat een IT-budget niet alleen de IT-investeringen omvat, maar ook de 

recurrente en onderhoudskosten. 

Wij willen hier proberen een samenvatting te maken van wat het Gewest op dit vlak gepres-

teerd heeft, van wat nog voor de boeg ligt en van wat de actiemiddelen zijn. Tegelijk reiken 

wij concrete doelstellingen en acties aan voor de komende gewestelijke legislatuur. Als wij 

gehoord worden, zullen wij erin geslaagd zijn om de politiek te overtuigen dat de democra-

tie van morgen nu gebouwd wordt op een virtueel fundament. En op dat ogenblik hebben 

wij onze opdracht vervuld.

Vanuit deze invalshoek wil het C.I.B.G. de vooruitzichten 2004-2009 schetsen in dit wit-

boek, dat u ook kan opvragen op onze website www.cibg.irisnet.be.

Veel leesgenot.

Hervé FEUILLIEN Robert HERZEELE

Directeur-Generaal  Adjunct Directeur-Generaal
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In alle geledingen van onze maatschappij heeft de PC zich als werkinstrument onmisbaar 

gemaakt. Bovendien is de evolutie van de informatica nauw verbonden met die van de 

telecommunicatie. 

Staten maken wetten en investeren, de Europese Unie legt de liberalisering van de netten 

op en ondersteunt technologisch onderzoek en ontwikkeling. Deze maatregelen kaderen in 

het actieplan "eEurope 2005", dat de aansluiting van overheidsbesturen, scholen en zieken-

huizen op breedbandnetwerken aanprijst. De Unie wil de openbare diensten interactief en 

voor eenieder toegankelijk maken. 

Bij de belangrijkste federale initiatieven noteren wij de elektronische handtekening en de 

invoering de elektronische identiteitskaart. De oprichting van du FEDICT en de opstart van 

programma’s die bedoeld zijn om het ICT-gebruik2 te bevorderen, plus ook het E-govern-

ment Samenwerkingsakkoord in België. 

Vlaanderen heeft zijn ICT-outsourcingbeleid aan de privé-sector herzien. Toch bewijst een 

instelling zoals Digipolis, die in 2003 door Gent en Antwerpen opgericht werd, dat er niet-

ingevulde behoeften bestaan, in het bijzonder op het vlak van telematicadiensten.

Binnen het Waalse Gewest is er SOFICO,3 een vennootschap naar openbaar recht, die het 

optischevezelnetwerk van de MET beheert en de ambitie koestert om een breedbandnet-

werk voor het Waalse bedrijfsleven uit de grond te stampen. Voorts maakt het Gewest via 

"Wall-on-line" ook werk van E-government. 

Bij de Franse Gemeenschap werd de openbare instelling ETNIC belast met organisatie van 

de informatica, statistische gegevens, netwerken en consultancyopdrachten. 

Het Brussels Gewest is de enige die sedert 1987 over een instelling zoals het CIBG beschikt 

om zijn administratieve structuren te moderniseren en een geïntegreerd IT-beleid te voeren.

Het IRISnet breedbandnetwerk vormt het concrete eindpunt van een lange weg, die afgelegd 

werd om alle Brusselse openbare instellingen rond één enkel dienstennetwerk te verenigen.

Dankzij dit netwerk en dankzij onze basisdiensten - zoals e-mail, Internet en de digitale 

kaart - heeft het Gewest zijn politieke en technologische keuzes ten uitvoer kunnen bren-

gen, met name:

-  door scholen, overheidsbesturen en ziekenhuizen op het netwerk aan te sluiten;

-  door de openbare diensten interactiever te maken; 

-  door on line gezondheidsdiensten aan te bieden.

2. ICT: Informatie- en communicatietechnologieën 

 NICT: Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën.

3. (Société Wallonne de Financement complémentaire des infrastructures).

1. Balans van de initia-
tieven in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

SAMENVATTING

Deel I  De huidige omgeving 



7

Een eigen telecommunicatienetwerk hebben, biedt talloze voordelen:

-  schaalbesparing van 30%;

-  doeltreffend partnership tussen overheid en privé, onder meer dankzij een 

 controlerende tussenschakel;

-  de onderlinge verbinding tussen besturen wordt een stuk eenvoudiger.

Onderdeel van de gewestelijke IT-uitbouw is ook de digitale kaart UrbIS, die dankzij geo-

maticatoepassingen4 een onmisbaar hulpmiddel geworden is voor het beheer van de stad. 

Recente krachtlijnen hier waren:

- terbeschikkingstelling van versie 2 van UrbIS®©, tot stand gekomen op basis van 

luchtfoto’s uit 1999 en bijgewerkt in 2004;

- ontwikkeling van het product UrbIS Parc, de digitale, vectoriële versie van de kadastra-

le percelenkaart op basis van de meest recente plannen van de federale Administratie 

van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED) en UrbIS®© 2;

- herstructurering van de UrbIS®© productieomgeving door de integratie van nieu-

we technologieën die gebaseerd zijn op standaarden, database- en GIS-producten 

op de markt;

- openstelling naar WEB-technologieën en installatie van een GIS-systeem.

Inburgering van het Internet en van e-mail
 

Het C.I.B.G. heeft massaal steun verleend aan de uitbouw van een fundament binnen de 

gewestelijke administraties, de gemeenten en de OCMW’s. Zo kon het Centrum de instal-

latie van dit nieuwe communicatiemedium onder goede omstandigheden voorstellen.

Onder de domeinnaam "irisnet.be" zijn momenteel 9.638 e-mailaansluitingen in gebruik, 

tegen 975 in juni 1999. Op de tijd van één legislatuur was de vooruitgang overweldigend: 

e-mail is nu hét beheersinstrument van de openbare instellingen binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.

Voorts hebben wij tot op vandaag 127 websites ontworpen en gehost. De volledige lijst van 

deze sites vindt u op www.cibg.irisnet.be.

Het C.I.B.G. heeft zijn strategie tot invoering van nieuwe technologieën ten uitvoer gebracht 

door de Gewestregering aan te bevelen zo snel mogelijk werk te maken van de beslissingen 

van de opeenvolgende Europese raden van Lissabon en Sevilla. Deze aanpak heeft gezorgd 

voor de nodige samenhang op gewestelijk vlak en heeft gadget- of zuiver eenmalige inves-

teringen grotendeels vermeden.

Op dit ogenblik verbindt IRISnet de meeste Brusselse instellingen: het Parlement, alle ministe-

riële kabinetten, het Ministerie, alle paragewestelijke instellingen, 17 van de 19 gemeenten en 

de helft van de OCMW’s. 

Een grootschalig initiatief werd opgezet ten gunste van de plaatselijke besturen om hen ertoe 

aan te zetten hun bestaande systemen te moderniseren of vanaf nul een gestructureerd com-

puternetwerk op te zetten.

4. Verzameling van IT-technieken voor de verwerking van geografische gegevens.

Deel I  De huidige omgeving 

2. Aansluiting van de 
administraties op het 

breedbandnetwerk 
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SAMENVATTING

Deel I  De huidige omgeving 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is in 1997 van start gegaan met een programma tot 

informatisering van de scholen.

Zo werd een enveloppe van 7.437.000 euros uitgetrokken voor het uitrusten van de 144 

middelbare scholen en 372 lagere scholen van het Brussels Gewest, scholen van beide 

taalstelsels en van alle netten. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarborgt een recurrente financiering van 2.500.000 

euros om dit project ten gunste van de Brusselse schoolinstellingen verder uit te bouwen.

Het C.I.B.G. staat in voor de Internetaansluiting en de verdeling van e-mailadressen voor 

alle schoolinstellingen via het IRISnet-netwerk, het Brusselse breedbandnetwerk dat voor de 

scholen volledig gratis is. Het systeem laat ook onderhoud van op afstand toe.

Met de IRIS-ziekenhuisstructuur en zijn universitaire ziekenhuizen is Brussel één van 

de belangrijkste verzorgingscentra van het land. In deze sector is het telecommunicatie-

verbruik groot. Deze ziekenhuizen hebben toegang tot de basisdiensten: vaste telefonie, 

mobiele telefonie en data.

Dankzij financiële middelen vanwege de gewestelijke diensten voor wetenschapsbeleid kon 

een partnersamenwerking gesloten worden met de vzw Brumammo.

Opzet van het telemammografieproject is de kwaliteit en de snelheid van het proces in 

tweede lezing te verbeteren, via een geïntegreerde oplossing waarbij de mammogrammen 

gedigitaliseerd worden in het centrum waar de eerste lezing plaatsvindt, waarna zij elektro-

nisch via het snelle IRISnet-netwerk doorgestuurd worden naar het centrum waar de tweede 

lezing plaatsvindt. Daar worden de gegevens dan ook gearchiveerd. 

De geplande oplossingen zijn van algemene aard en zullen dus uitgebreid kunnen worden 

naar de transmissie van andere soorten medische beelden tussen de ziekenhuizen van het 

Brusselse Gewest. 

Naast verspreiding via het Internet van informatie over de organisatorische structuur van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de plaatselijke besturen, krijgt de burger on line 

diensten aangeboden via sites die onder de domeinnaam "irisnet.be" gehost worden.

 Het on line gaan in 2003 van IRISbox voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest met de Certipost-oplossing met beveiligde on line transacties en betaling.5

 

Transactionele diensten in verband met mobiliteit (in real-time opvragen van de MIVB-

uurregeling via het Internet, opzoeken van de kortste verbinding tussen twee punten in 

Brussel, on line aankopen en betalen van een abonnement) en lokalisatietools staan via de 

gewestsite ter beschikking van de burger.

3. Aansluiting 
van de scholen 

(Multimediaplan)

4. Aansluiting van de 
gezondheidscentra 
(IRIS-ziekenhuizen)

5. On line diensten voor 
de burgers (front-office)

5. IRISbox, het beveiligde elektronische loket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Katern nr. 

22 van het C.I.B.G. - december 2002. Meer informatie op 

 http://www.cibg.irisnet.be/ci/NL/Burger.
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Deel I  De huidige omgeving 

Door voor omvattende financiering te zorgen ten behoeve van de gemeentebesturen en door 

van IRISbox één gemeenschappelijk product te maken voor alle gewestelijke instellingen, kan 

Brussel bogen op een samenhangende, omvattende oplossing voor al zijn burgers. 

De portal vormt een unieke, eenvoudige en overzichtelijke toegangspoort tot Brussel. Deze 

portal is het Brusselse e-platform. Het nakende on line gaan van de splinternieuwe gewes-

telijke portaalsite of portal, een meertalige, dynamische site die werkt vanuit een "content 

management"-benadering. Dit systeem maakt gedecentraliseerde updating mogelijk, waar-

door alle partners bij het beheer van de inhoud (= content management) betrokken worden 

en dus een deel van de verantwoordelijkheid dragen.

Op dat punt heeft het Parlement zich resoluut tegenover het Internet geëngageerd via 

zijn site.6 Het heeft de dialoog tussen de burger en de Parlementsleden op verschil-

lende manieren opengesteld:

- elk parlementslid is op de site aanwezig;

- elk parlementslid kan over een e-mailadres beschikken;

- elk parlementslid kan krijgt elke maand één bladzijde informatie op de site.

Tijdens de voorbije legislatuur werd een poging gedaan tot pedagogische en moderne 

inkleding van de parlementaire werkzaamheden.

Zowel de vergadering als de administraties van de Commission Communautaire Française 

hebben een website, waar zij de Parlementsleden en de burgers diensten aanbieden. De 

V.G.C.7 voert een doorgedreven beleid om zijn betrekkingen met de burger te modernise-

ren. Beide instellingen hebben het beheer van deze diensten uitbesteed aan het C.I.B.G..

Sedert vele jaren ontwikkelt of koopt het C.I.B.G. voor rekening van het M.B.H.G.8 toe-

passingen die bedoeld zijn om de interne procedures van de departementen binnen het 

Ministerie te automatiseren, te vereenvoudigen en te versnellen. Deze projecten worden 

gefinancierd in het kader van het Informatica Meerjarenplan van het MBHG.9

6. http://www.bruparl.irisnet.be.

7. Vlaamse Gemeenschapscommissie

8. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

9. Het betreffende in hoofdzaak de volgende toepassingen: Monumenten, COMEXT, PERTRA, 

ARCHIVE, TRASU, TAXIS, EXPECO, Agatte. Voor meer informatie over deze toepassingen 

verwijzen wij naar de site van het C.I.B.G. http://www.cibg.irisnet.be.

6. De portal 
van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
www.brussel.irisnet.be 

7. Versterking 
van de E-democratie 

8. Verbetering 
van de back-office
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SAMENVATTING

Deel II  De Brusselse context

1. Hefbomen 
van een sociaal beleid 

2. Infrastructuren

Vanwege het belang en de aard van de industrie en de markt voor nieuwe technologieën is 

in België niets mogelijk zonder dat Brussel erbij komt kijken. Vanwege de concentratie van 

ondernemingen, instellingen en overheidsdiensten in Brussel ramen analisten het aandeel 

van Brussel in de omzet van telecomoperatoren en aanbieders van diensten met hoge toe-

gevoegde waarde, op 20 tot 25%.

 

Aan de andere kant staat een Brussel met een bevolking met laag inkomen, met een hoog 

werkloosheidscijfer en dus met een grote sociale kloof. 

Voeg daarbij nog een groot percentage buitenlandse inwoners, al dan niet van Europese 

herkomst, en de toegankelijkheid tot de nieuwe technologieën, zowel op fysisch als intel-

lectueel vlak, wordt een echte uitdaging.

Het Gewest exploiteert een telecommunicatienetwerk dat voorbehouden is aan gebruikers 

uit de gewestelijke en plaatselijke administraties, waaronder ook de ziekenhuizen en scho-

len. Als dusdanig heeft het C.I.B.G. een licentie als telecomoperator en is ook ISP (Internet 

Service Provider). 

De oprichting en aanmoediging van nieuwe ondernemingen in de sector van telecommuni-

catie- en multimediadiensten brengen niet alleen nieuwe economische activiteiten te weeg, 

tegelijk verhogen zij de concurrentiekracht van ondernemingen in het algemeen. Diverse 

gewestelijke partners nemen hieraan deel:

 

- de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (G.O.M.B.);10

- het Brussels Agentschap voor de Onderneming (B.A.O.);11 

- de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (K.H.N.B.);12

De digitale revolutie schept toegevoegde waarde, nieuwe jobs ook, want zij is de voorbode van 

nieuwe markten, nieuwe specialiteiten die ontstaan dankzij de digitalisering, die zorgt voor 

continuïteit in de transmissie van alle mogelijke gegevens. Kennis moet veel verder reiken dan 

welbepaalde deelgebieden. Bovenal moet men in staat zijn informatie uit te wisselen.

Het Gewest beschikt al over een dubbel kabelnet, een voor telefoon, een ander voor teledistributie. 

Het Gewest bezit voorts ook zijn eigen telecommunicatie-infrastructuur: het breedbandnetwerk.

 

Samen met de gemeenten heeft het Gewest de nodige regelgevende en administratieve 

middelen in handen om via het beheer van de wegen een belangrijke speler te worden in 

de Brusselse telematica en telecommunicatie.

10. http://www.gomb.be.

11. http://www.bao.irisnet.be.

12. http://www.khnb.irisnet.be.

3. Vaststellingen 

4. Troeven 
van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest
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Door het raamcontract dat met een operator gesloten werd, weet het Gewest zich verzekerd van 

de beste tarieven. Toch moeten wij vaststellen dat het Gewest de ondernemingen in Brussel 

geen gedifferentieerde en goedkopere diensten aanbiedt dan in de rest van het land. Brussel 

biedt op dit punt echter voordelen die geen enkele andere stad in België kan voorleggen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een samenhangend, toekomstgericht en vernieu-

wend beleid gevoerd. Op dat punt biedt de technologische neutraliteit van het C.I.B.G. vele 

voordelen:

- een stevige positie tegenover privé-ondernemingen, waarvan het voortbe- 

staan wankel kan zijn, zoals gebleken is uit het openspatten van de Internet- 

zeepbel in 2000;

- onafhankelijkheid tegenover dominante leveranciers, wat het ontstaan van cap-

tieve markten verhindert;

- een beleid dat afgestemd is op het gebruik van open standaarden, wat borg staat 

voor regelmatige en permanente toegang tot digitale diensten en toepassingen.

Vanwege zijn concentratie aan universitaire instellingen beschikt Brussel over een gigantisch 

multidisciplinair potentieel op het vlak van technologieën, exacte wetenschappen, menswe-

tenschappen en terreinervaring. Zo kan DISC, het Expertisecentrum met een Europese roe-

ping, uitgroeien tot een belangrijke speler voor de kennismaatschappij in Brussel.13

Momenteel is er niet echt sprake van een debat over een omvattend, gewestelijk ICT-beleid. 

De volgende regeringsverklaring zal allicht, naar het voorbeeld van de Europese Unie, een 

aantal doelstellingen terzake bevatten. 

In zijn witboek aan de vorige legislatuur had het C.I.B.G. al de aandacht van de decision-

makers gevestigd op de noodzaak om de invoering van nieuwe informatietechnologieën in 

de openbare diensten te koppelen aan een "re-engineering" van de administratieve taken. 

Nu moeten wij vaststellen dat op dat vlak weinig of niets gebeurd is, vanwege de weerstand 

tegen verandering bij de structuren maar ook vanwege het feit dat er op het vlak van de 

gewestelijke instellingen geen politieke verantwoordelijke is voor dit proces. 

Zoals al gezegd is de Brusselse context bijzonder. Dit gegeven biedt talloze voordelen, die 

nog verder benut zouden kunnen worden middels een voluntaristisch beleid inzake nieuwe 

technologieën. De uitzonderlijke menselijke en maatschappelijke verschuiving die door de 

nieuwe technologieën veroorzaakt wordt, en deze "historische overgang" naar een infor-

matiemaatschappij kunnen wij gewoon ondergaan of ook bewust versnellen. Brussel heeft 

alle troeven in handen om die beweging te versnellen en uit te groeien tot een voorbeeld 

op het vlak van digitale diensten, stimulering van de productiviteit, schepping van nieuwe 

jobs, strijd tegen de digitale kloof en welzijn voor al zijn inwoners.

13. http://www.brudisc.be

5. Zwakke punten 
van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

6. Voordelen 
en beperkingen van een 

voluntaristisch beleid
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7. Voordelen 
op het economische vlak 

De weerstand tegen verandering is overwonnen. De ruimschoots positieve balans van de 

voorbije 5 jaar toont aan dat het Brussels Gewest van een administratie die nog grotendeels 

erg gecompartimenteerd en sterk hiërarchisch gestructureerd functioneerde, gegroeid 

is naar een netwerkgeschakelde administratie. Wij moeten van de volgende legislatuur 

gebruik maken om die beweging nog te versterken en om een sterk signaal uit te zenden 

naar het hele Gewest: laten wij de hefbomen van de nieuwe informatietechnologieën 

gebruiken om Brussel om te vormen tot een voorbeeld van dynamisme.

De gewestelijke institutionele structuur is ingewikkeld en vele spelers zijn erbij betrokken. 

Een gecoördineerde en samenhangende structurering van de informatie zou de volgende 

economische voordelen kunnen opleveren:

- schaalbesparingen op alle gezagsniveaus, zoals dat al op economisch vlak gebleken is 

voor het gewestelijke breedbandnetwerk IRISnet alsook via het systematische gebruik 

van gegroepeerde opdrachten voor de aankoop van materiaal en ook voor het sluiten 

van licentieovereenkomsten en onderhoudscontracten;

- door het IT-verbruik binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen, wak-

kert men de vraag aan en schept men een competitief aanbod; op zijn beurt valoriseert 

dit de technologische knowhow van de Belgische ondernemingen en in het bijzonder 

van de ondernemingen die in het Brussels economische landschap geïntegreerd zijn.

Naast de budgettaire noodwendigheden zijn er ook de operationele noodwendigheden  

die nopen tot een samenhangend en omvattend beleid op het vlak van nieuwe informatie-

technologieën.

Een overheidsinstelling kan het alleen niet langer aan om alle technologieën te beheersen. 

Kosten delen veronderstelt evenwel een samenhangend proces inzake uitrusting, ontwikke-

ling en onderhoud van IT- en telecommunicatiesystemen.

8. Voordelen 
op het operationele vlak 

Deel III  Krachtlijnen van een Brussels gewestbeleid
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Over het algemeen moet een voluntaristisch beleid op het vlak van telematica- en telecom-

municatieontwikkelingen ervoor zorgen dat:

 

- het Gewest kan beschikken over een krachtige infrastructuur die tegemoet kan 

komen aan de noden op de korte termijn en kan evolueren volgens de verwachte 

noden op de langere termijn, dit zowel van de gewestelijke en plaatselijke dien-

sten als ten gunste van burgers en ondernemingen; 

- het Gewest de ontwikkeling van toepassingen in de hand werkt om aan de eigen 

noden te voldoen en om diensten aan te bieden die burgers en ondernemingen 

terecht van een hoofdstad en internationale grootstad verwachten;

- het Gewest er alles aan doet om het ontstaan van "digitale daklozen" te 

voorkomen en deze nieuwe technologieën voor iedereen toegankelijk maakt. 

Elektronische diensten blijven een aanvulling op de klassieke diensten van admi-

nistraties of ondernemingen. Het Gewest moet zorgen voor gelijke toegang tot 

deze diensten voor iedereen.

 

Om deze grote beweging van de informatiemaatschappij via een ambitieus voluntaristisch beleid 

te versterken en voordeel te halen uit de uitzonderlijke ligging van Brussel, de hoofdstad van België 

en van Europa, legt het C.I.B.G. 4 kerndoelstellingen op tafel voor de volgende legislatuur: 

 

1.  ICT gebruiken als hefboom tot maatschappelijke integratie.

2.  Ervoor zorgen dat Brussel het verschil maakt.

3.  Uitbouwen van een echt IT-beleid naar KMO’s en zelfstandigen.

4.  Uitbouwen van IT-oplossingen voor de gezondheidssector.

Om deze doelstellingen hard te maken, moet het Gewest een strategie uitwerken. Deze 

strategie omvat een aantal acties die voor de volgende legislatuur als prioritair gelden. 

 

ICT en het Internet zijn krachtige katalysatoren voor groei en verandering. Zij hebben een invloed 

op alle aspecten van het dagelijks leven, zo in het onderwijs, op het werk en voor ons maatschap-

pelijk engagement. Tegelijk draagt de opgang van een kennisgebaseerde maatschappij en econo-

mie het risico in zich dat een nieuwe vorm van sociale ongelijkheid opduikt: de digitale kloof.

Geen toegang hebben tot het Internet en de nieuwe technologieën niet kunnen gebruiken 

is een belemmering geworden tot maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing. 

Hetzelfde geldt voor de toegang tot onderwijs en opleiding, waarbij het digitale analfabe-

tisme een hinderpaal zou kunnen vormen om mensen te laten leren en ten volle aan de 

maatschappij te laten deelnemen.

ICT ombuigen tot hefboom voor maatschappelijke integratie en niet tot uitsluiting, is moge-

lijk op voorwaarde dat een maatschappelijk samenhangend beleid gevoerd wordt, dat zich 

door vernieuwende acties ondersteund weet.

SAMENVATTING

Deel III  Krachtlijnen van een Brussels gewestbeleid

1. Doelstellingen

2. Een actieplan 

 2.1 ICT als hefboom tot maatschappelijke integratie
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De gewestelijke informatie was al via de informatiezuilen toegankelijk en het C.I.B.G. heeft 

van dit medium gebruik gemaakt om ook draadloos Internet te gaan verspreiden.

Dit experiment met een twintigtal toegangspunten moet het Gewest op weg zetten naar de 

bouw van een WI–MAN,14 als de volgende Regering met ons op dat vlak meegaat. 

In Brussel staat niets de uitbouw van een gewestelijk netwerk voor draadloos, supersnel 

Internet in de weg. In Europa bestaan al voorbeelden, zoals Hamburg met zijn Hamburg-

Always-programma,15 maar ook Hasselt in België of de Verenigde Staten met New York 

(Converged Networking).

Daarom stellen wij een pragmatische aanpak voor. Door WI-FI op 20 informatiezuilen 

te financieren kan het Gewest een grootschalig experiment opzetten en zo nagaan of de 

bestaande infrastructuur geschikt is voor een draadloos Internetaanbod. 

Vraag blijft: wie zal dat betalen?

Allerlei oplossingen zijn mogelijk:

- partnership privé-sector / openbare sector door het uittekenen van een IRISnet-

dienst waarvan de investering door het Gewest bekostigd wordt maar waarvan het 

onderhoud verzekerd wordt door IRISnet, waarbij algemene diensten uitgebouwd 

worden die openstaan voor burgers en ondernemingen;

- financiering door het Gewest voor de investering maar facturatie van de dienst 

door IRISnet aan de KMO’s die gebruik maken van de supersnelle draadloze 

Internettoegang;

- de dienst is betalend voor alle particuliere en professionele gebruikers.

De krachtige netwerkinfrastructuren zijn er. Nu is het zaak dat de Brusselse scholen zich 

engageren om de strijd aan te binden tegen het digitale analfabetisme.

Technologie en connectiviteit mogen niet onze enige bekommernissen zijn. Wij moeten 

waakzaam blijven voor de middelen en het meest geschikte moment om optimaal gebruik 

te maken van e-learning in scholen, universiteiten en op de werkplek.

De volgende legislatuur zal met deze realiteit rekening moeten houden en een e-learning 

actieplan moeten uitvoeren dat volgens 3 krachtlijnen opgebouwd is:

- talenonderwijs;

- wetenschappen en technologie;

- cultuur en burgerschap.

14. WI – Metropolitain area network – een draadloos stadsnetwerk.

15. http ://www.jiwire.com/

 2.1.1. WI-FI: gratis Internet voor alle Brusselaars

 2.1.2 Meer en vlotter toegankelijke PC’s in de scholen 

 2.1.3 Ondersteuning van gratis e-learningprogramma’s 
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Voor de Administraties binnen de IRISnet-kring

Op het Internet moet gratis inhoud die andere openbare instellingen aanleveren, ter 

beschikking gesteld worden van de ambtenaren van het Gewest (domein irisnet.be). Het 

lijkt voor de hand liggend dat een tweetalig Gewest zoals Brussel van talenonderwijs een 

zwaartepunt maakt in zijn opleidingsbeleid ten behoeve van zijn ambtenaren, dit via een 

partnership met SELOR en de GSOB.16 In het kader van een partnership met de GSOB zou 

het Gewest een portal kunnen opstarten over de opleidingen die de GSOB verstrekt, met 

daarin minstens een lijst van de aangeboden cursussen, een on line inschrijvingsformulier 

en alle cursusdocumenten. 

Met de scholen van het Multimediaplan 

Voor de leerlingen zou het C.I.B.G. zich kunnen toeleggen op de aanmaak van content in 

samenwerking met de Brusselse instellingen die rechtstreeks met de bevolking in contact 

staan. Inhoud over brandpreventie (DBDMH) of over milieu (BIM) en verkeersveiligheid 

(BIVV) Net zoals bij de taalcursussen zou de audio- en video-inhoud aangemaakt kunnen 

worden in de multimediazaal van het C.I.B.G. Via de gewestportal zou deze inhoud ter 

beschikking gesteld worden van iedereen.

Met de gewestelijke instellingen 

Het C.I.B.G. beschikt over expertise inzake informatica en geomatica. Deze expertise wordt 

middels een opleidingsprogramma overgedragen: het C.I.B.G. leidt elk jaar bijna 500 men-

sen op in de Brusselse administraties. Ideale partner voor de aanmaak van dit soort cursus-

sen, die in hoofdzaak volgens het e-learningprincipe werken, zou DISC17 zijn.

De nieuwe technologieën zouden een schitterend hulpmiddel kunnen zijn om te zorgen 

voor inspraak van de burgers in het bestuur van ons Gewest, onze gemeenten.

Zo zou het bestuur van onze gemeenten doorzichtiger kunnen worden door het publiceren 

van de beslissingen van de plaatselijke overheden, zoals dat al het geval is via CCRL.18

Op het vlak van de plaatselijke democratie: een ander voorbeeld zou kunnen zijn de opstart 

van een openbare onderzoekssite voor overleg in verband met stedenbouwkundige ver-

gunningen, zoals de site http://www.wegennet.irisnet.be . Deze site zou burgers kunnen 

begeleiden in de opvolging van hun bouw- en werfvergunningsprocedure. 

Andere functies zouden kunnen zijn: on line raadpleging van documenten, de organisatie 

van vragen-antwoorden via e-mail, weergave van plannen en luchtfoto’s.

16. Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur: Sedert 1994 is het maatschappelijk doel van de 

school het organiseren, voor rekening van de plaatselijke openbare besturen, van opleidingen 

die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gemeentediensten en de OCMW’s. Het 

betreft dus in hoofdzaak korte opleidingen met directe professionele inslag.

17. Binnen het Brussels Gewest het eerste vaste centrum voor de kennismaatschappij. Dit 

Transdisciplinaire Expertisecentrum met Europese roeping berust op de expertise van zijn 

stichtende leden, de ULB en de VUB.

18. http:/www.ccrl.irisnet.be

 2.1.4 Inspraak van de burger
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De twee sterprojecten voor de volgende legislatuur zijn: de diensten van de gewestportal 

en de invoering van de elektronische identiteitskaart. Twee projecten waarvoor het grootste 

deel van het werk uit communicatie zal bestaan. 

Op dit vlak moet het Gewest een bijzondere inspanning leveren, met name:

- door middel van een reclamecampagne voor de portal en de diensten 

 die deze aanbiedt;

- door het uittesten van de prestaties / ergonomie van de portal voor de burger 

(doelgroep): post-projectanalyse van het type "eye tracking";

- door het on line plaatsen van formulieren om de kwaliteit van de portal uit te tes-

ten: regelmatige tevredenheidsmeting, wat een indicator vormt voor de behoeften 

van de burger;

- in verband met de elektronische identiteitskaart: uittekenen van een doelgroep 

van burgers om de kaart uit te testen (via gewestelijke piloottoepassingen), 

waarna hun indrukken ingezameld worden.

 

In de wetenschap dat de Brusselse telecommarkt goed is voor 25% van de landelijke omzet, 

stelt het C.I.B.G. voor om:

- een juridische en economische haalbaarheidsstudie uit te voeren over de open-

stelling van IRISnet naar de burgers en ondernemingen die op het Brusselse 

grondgebied gevestigd zijn;

- een pilootproject op te zetten met de gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren 

die in Brussel woonachtig zijn; 

- een pilootproject op te zetten met de ondernemingen die gevestigd zijn in de 

industrieparken die eigendom zijn van de GOMB.

Na afloop van deze studie zou een volgend bestek dat het CIBG schrijft voor het operati-

onele beheer van het IRISnet-netwerk, een vast bedrag kunnen voorstellen voor alle plaat-

selijke gesprekken, of tenminste de telecomoperatoren die hun diensten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aanbieden, verplichten hun vaste tarieven te moduleren in het licht 

van de belangen van ondernemingen en Brusselaars. 

Via een consortium met Telindus organiseert het C.I.B.G. de installatie van de infrastruc-

tuur voor het afleveren van de elektronische identiteitskaart in de Brusselse gemeenten. 

Deze installatie, ook wel "roll-out" genoemd, zal voor de Brusselse gemeenten niet zonder 

problemen verlopen. les communes bruxelloises. 

 2.1.5 Communicatie / marketing naar de burger 

 2.2 Brussel maakt het verschil 

 2.2.1 De Brusselaars betalen te veel voor hun telecommunicatie 

 2.2.2 De elektronische identiteitskaart: het eerste volledig uitgeruste gewest 
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Wij moeten doorgaan met het aanmaken van nieuwe formulieren zowel voor de plaatselijke 

besturen als voor de gewestelijke instellingen, gekoppeld aan beveiligde elektronische beta-

ling. De nog komende inspanningen slaan op de integratie van de back-office procedures bij 

de betrokken administraties en op de communicatie naar burgers en ondernemingen om de 

voordelen van deze nieuwe manier van werken aan te tonen. Het C.I.B.G. kan die taak op zich 

nemen met de financiële middelen die de volgende Regering zal moeten vrijmaken. 

Met een dienstverlenende infrastructuur zoals het C.I.B.G. kunnen de gewestelijke en 

plaatselijke spelers schaalbesparingen realiseren en een beveiligingsniveau halen dat zij 

afzonderlijk nooit zouden kunnen bewerkstelligen.

Tijdens de volgende legislatuur zou de Regering de IRISnet-klanten kunnen aanmoedigen 

gebruik te maken van de volgende diensten:

- e productie en de updating van UrbIS;

- een "data center" dat geschikt is voor het hosten van toepassingen 

 van diverse besturen;

- een gewestelijk en plaatselijk back-up center;

- de ontwikkeling van software die zorgt voor samenhang in het gewestelijk en 

plaatselijk beheer.

Talloze Europese richtlijnen werden ingevoerd om betere e-business in de hand te werken.19

Toch is het zo dat de meeste Brusselse KMO’s nog niet over een infrastructuur beschikken 

om met die evolutie mee te gaan.

Op dat vlak zijn de inspanningen van de BAO en de KHNB meer dan welkom.20 Allicht 

zouden de meeste Brusselse KMO’s een pendant van het C.I.B.G. kunnen gebruiken om als 

tussenschakel te fungeren tussen het marktaanbod en hun concrete behoeften.

Dit is geen taak van het C.I.B.G., dat alleen zou kunnen tussenkomen als ondersteunende 

functie om de gewestelijke tools beter kenbaar te maken bij de KMO’s en om de Regering 

telematicadiensten voor te stellen die de papierberg kunnen terugdringen.

19. Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad 

 van 8 juni 2000 inzake elektronische handel.

20. http ://www.abe.irisnet.be.

 http ://www.500.irisnet.be. 

 2.2.3 Elektronisch loket

 2.2.4 Virtueel gecentraliseerde en gestandaardiseerde diensten voor het Gewest 

 2.3 Uitbouwen van een IT-beleid naar KMO’s en zelfstandigen
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De komende jaren wordt het e-Health beleid één van de hoekstenen in het gezondheidsbeleid 

op gewestelijk vlak. Het CIBG stelt een plan met e-Health toepassingen voor, dat omvat:

- het gebruik van de elektronische identiteitskaart;

- on-line gezondheidsdiensten;

- netwerken voor gezondheidsinformatie.

Het IRISnet-netwerk zal als medium dienen voor het overdragen van sterk beveiligde beel-

den en toepassingen. Tot slot wordt verregaande steun voorgesteld voor de modernisering 

van de LAN’s bij de OCMW’s.

Deze Executive summary bewijst hoeveel bezinningswerk en actie nog nodig zijn om ons 

Gewest voordeel te laten halen uit de enorme maatschappelijke, economische en culturele 

omwenteling die het Internet veroorzaakt. Overspoeld door vaak voorbijgestreefde belan-

genconflicten, zich vastgrijpend aan de verdediging van eenmalige belangen maar voldaan 

over het uiterlijk vertoon zou het wel eens kunnen dat ons Gewest de boot mist.

Maar die toestand is omkeerbaar, op voorwaarde dat de overheid vanuit een gericht oplei-

dingsprogramma op grote schaal en in blok reageert. Het C.I.B.G. staat de Regering ten 

dienste om deze uitdagingen aan te gaan.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de volledige versie van het Witboek, met zijn 

besluiten en een synthese van het voorgestelde actieplan.

Stand van zaken

BESLUIT

 2.4  IT-oplossingen ten dienste van de gezondheidssector
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Momenteel zouden ruim 1 miljard mensen op het Internet aangesloten zijn. Een cijfer dat 

heel relatief is, maar tegelijk bewijst welke enorme weg afgelegd werd sedert 1995, toen de 

raming uitkwam op 16 miljoen aangesloten gebruikers.21 Redelijkerwijze mogen wij stel-

len dat België - voortgaand op de gegevens van de volkstelling - bij de koplopers hoort en 

dat het aantal gezinnen dat een PC in huis heeft, in 200122 al uitkwam op 44.6% van de 

bevolking, Internettoegang op het werk niet eens meegerekend. Intussen zal dit cijfer al 

sterk opgelopen zijn. De revolutie in de computertechnologie heeft geleid tot computers 

die steeds beter presteren en tegelijk steeds minder kosten. De destijds dure en ingewik-

kelde computers staan al lang niet meer in zalen met klimaatregeling maar staan nu overal 

verspreid, bij u en mij. Verwerkingsvermogen en opslagcapaciteit hebben zich fysisch 

verplaatst naar waar zij nodig zijn: vlak bij de gebruiker. Niettemin is zich een duidelijke 

ommekeer aan het voltrekken naar diensten die via een webinterface gedeeld worden en 

waarvan de gegevens gecentraliseerd zijn.

De computer is niet meer uit onze maatschappij weg te denken, gedreven door de evolutie 

van de IT- en telecommunicatietechnologie, de bliksemsnelle vooruitgang van de ADSL,23 

de draadloze toepassingen (WI-FI)24 in ons land en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in het bijzonder.

Bovendien zijn computers, intussen PC’s, niet langer voorbehouden aan alleen grote multina-

tionale ondernemingen, maar ze zijn een werkinstrument geworden voor duizenden KMO’s, 

en als dusdanig stuwende krachten achter de groei en tewerkstelling in ons Gewest.

Deze evolutie heeft niet alleen gevolgen voor de economie, de tewerkstelling en de concurren-

tiekracht, maar schept ook nieuwe problemen op het vlak van persoonlijke levenssfeer, auteurs-

rechten, noden inzake beroepsopleidingen, de onontbeerlijke administratieve reorganisatie.

Zo heeft de komst van optische vezel als transportdrager voor informatie gezorgd voor de 

ontwikkeling van netwerken met een enorme capaciteit, dit dankzij de uitzonderlijke kwali-

teit en bandbreedte van dit nieuwe medium.

Informatica en telecommunicatie zijn dus nauw met elkaar verbonden: de informatica is grootver-

bruiker van telecommunicatie, net als de telecommunicatie grootverbruiker is van informatica.

Zo zien wij dat twee revoluties zich tegelijk voltrekken, revoluties die op elkaar steunen en 

elkaar versterken. Daaruit ontstaan de concepten van telematica en multimedia, die gedra-

gen worden door de informatiesnelwegen, waarvan het Internet slechts een eerste etappe 

is, waaruit Brussel voordeel gehaald heeft.

21. Raming op basis van diverse OESO-studies.

22. http://statbel.fgov.be/figures/d75_fr.

23. Asymmetric Digital Subscriber Line.

24. Wireless Fidelity: draadloos datatransmissienet, dat open staat voor het publiek.

DEEL I 

Stand van zaken

1. Technologische 
evolutie 

 1.1 Evolutie op technisch vlak 
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Stand van zaken

Dankzij het IRISnet-netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichzelf de middelen toebe-

deeld om een beleid te voeren tot modernisering van het gewestelijke en plaatselijke bestuur.

Dit is des te belangrijker omdat Brussel een grote markt is, waar voor de telecomoperatoren 

een uiterst competitieve omgeving gegroeid is, vanwege erg lucratief. De vitale overheidsfunc-

ties binnen de Brusselse instellingen zijn beschut tegen de marktturbulenties en staan tegelijk 

technologisch aan de spits, zonder dat daarom een nieuw monopolie geschapen wordt. 

 

Het C.I.B.G. heeft vooral willen aantonen dat de nieuwe informatietechnologieën op de 

eerste plaats staan voor concrete veranderingen en concrete toepassingen. 

Wanneer wij het hebben over de snelheid en de betrouwbaarheid van de Internetaansluitingen, 

zien wij dat nieuwe technologische en internationale initiatieven, ook op regelgevend vlak, 

die de kwaliteit en de beveiliging van de dienstverlening willen waarborgen, steeds meer 

ingeburgerd raken. Op die manier ontstaat een Internet dat een professioneel gebruik moge-

lijk maakt. De belangstelling van gebruikers voor het dienstenaanbod leidt tot de democrati-

sering en verspreiding van deze technologieën bij een zo groot mogelijk publiek.

Zo is e-mail wereldwijd briefwisseling via de post aan het verdringen.25 Aangetekende elektro-

nische zendingen bieden dezelfde waarborgen als zendingen via de post. Met IRISbox is het 

Gewest resoluut met die beweging meegegaan, en de administratie moet zich aanpassen. 

De GSM als toegang tot het Internet wordt de volgende etappe in de evolutie van de mobie-

le telefonie. In dit verband mag terloops herinnerd worden aan de klinkende mislukking van 

WAP, vanwege een gebrek aan inhoud en economische analyse. Denken wij ook aan GPRS 

- waardoor een gebruiker via zijn GSM permanent op het Internet aangesloten kan blijven 

- dat in een verwarde toestand naar de markt gekomen is en waarbij een verkeerde inschat-

ting gemaakt is van de toekomst van de mobiele telefonie van de derde generatie, UMTS.

De technologieën om digitale informatie via een gewone telefoonlijn door te sturen, zijn 

sedert de jaren ‘90 steeds tallozer geworden. Breedband zit nu in de lift, niet in het minst 

dankzij de sterke prijsdalingen voor ADSL en kabel. Zelfs Internet via het elektriciteitsnet is 

mogelijk geworden, en bovendien krijgen al deze bekabelde oplossingen nu rechtstreekse 

concurrentie vanwege bijvoorbeeld Wi-Fi.

Het succes van draadloze toepassingen hangt uiteraard af van de autonomie van de toe-

stellen, die nog voor verbetering vatbaar is. De draadloze technologie met normen zoals 

Bluetooth26 en WI-FI blijkt een mirakeloplossing. Samen kunnen beide technologieën de 

gebruiker van alle mogelijke kabels verlossen. Bluetooth schaft de kabel af tussen GSM 

en handenvrij koptelefoon. WI-FI neemt de rest voor zijn rekening, thuis, op kantoor, op 

school, in openbare plaatsen tot zelfs in het vliegtuig toe. Onderzoekscentra gaan nog ver-

der. Nieuwe ontwikkelingen willen het menselijk organisme gebruiken om geluidsgolven te 

sturen. Zij vinden het geleidende lichaam uit...

25. L’évolution technologique et le monde postal; Droit des Nouvelles technologies, Olivier van 

Cutsem –06.06.2003 on line. 

26. Bluetooth is een draadloze technologie die net als WI-FI werkt op de 2,4 GHz-band. Een snelheid 

van 1 Mbit/s is mogelijk, zij het met een draagwijdte van slechts een tiental meter. Bluetooth kan 

objecten zoals een koptelefoon, een draagbare telefoon en een PC met elkaar verbinden.

 1.2  Gevolgen van de technische en regelgevende evolutie
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De Europese Unie heeft verregaande maatregelen genomen om de gunstige voorwaarden 

te scheppen voor de ontplooiing van nieuwe informatietechnologieën:

- door de liberalisering van telecommunicatienetwerken en -diensten per 1 januari 1998;

- dankzij een ondubbelzinnig en stabiel wetgevend kader, in het bijzonder wat de 

intellectuele eigendomsrechten betreft;

- via steunverlening aan technologisch onderzoek en ontwikkeling naar toepassin-

gen van algemeen belang.

 

De enorme inspanningen die de Europese Unie opbrengt ten gunste van onderzoek en 

ontwikkeling op het vlak van informatie- en communicatietechnologieën, tonen ten volle 

aan hoe deze sector voor Europa steeds belangrijker wordt. De Top van Sevilla heeft het 

actieplan eEurope 200527 vastgelegd, met als doelstelling: 

"... het scheppen van een omgeving die gunstig is voor privé-investeringen en jobcreatie, 

het stimuleren van de productiviteit, het moderniseren van de openbare diensten en ieder-

een de kans te bieden deel te nemen aan de wereldwijde informatiemaatschappij. eEurope 

2005 wil dus de ontwikkeling van beveiligde diensten, toepassingen en inhoud bevorderen, 

die gebruik maken van intussen overvloedig beschikbare breedbandinfrastructuren." 

 

Dit actieplan omvat de volgende algemene beleidsmaatregelen:

1.  het aansluiten van overheidsdiensten, scholen en medische instanties op breed-

bandnetwerken;

2.  het aanbieden van interactieve overheidsdiensten die toegankelijk zijn voor 

iedereen en via diverse platforms;

3.  het aanbieden van on line gezondheidsdiensten.

Dit actieplan is de opvolger van het actieplan eEuropa 2002 en kadert in “de strategie van 

Lissabon, die erop gericht is van Europa uiterlijk in 2010 de meest concurrerende en dynami-

sche, op kennis gebaseerde economie ter wereld te maken met meer werkgelegenheid en soci-

ale cohesie". Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zich bij deze doelstelling aansluiten. 

Allerlei initiatieven werden al genomen om de uitbouw en het gebruik van informatie- en com-

municatietechnologieën te promoten, zowel in België op federaal vlak als op het vlak van het 

Brusselse, Waalse en Vlaamse Gewest.

 

De federale wetgevende initiatieven zijn bedoeld om het aanbod infrastructuren en basisdien-

sten inzake telecommunicatie te liberaliseren. Van hieruit zijn projecten ontstaan zoals de 

elektronische handtekening, die evenveel waarde heeft als de handgeschreven handtekening, of 

de elektronische identiteitskaart. Zij gingen gericht vergezeld van programma’s bedoeld om het 

gebruik ervan aan te moedigen en van de oprichting van een federale dienst, de FEDICT. 

27. Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 2002.

2. Rol van de 
Europese Unie 

3. De initiatieven van de 
federale overheid en de 

andere gewesten 

 3.1 Federale initiatieven 
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Het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende componenten van de Belgische staat 

om tot een samenhangend e-governmentbeleid te komen, vormde de stuwende kracht 

achter een gecoördineerde actie.

 

Hiervoor verwijzen wij graag naar de C.I.B.G. Katern nr. 20 over E-government.28

Toch moeten wij hier ook melding maken van de chaotische start van de Kruispuntbank van 

de Ondernemingen, die een veelbelovende hervorming blijft.29 

 

De Kruispuntbank van de Ondernemingen - het moedige initiatief van de overheid om 

komaf te maken met de administratieve rompslomp in verband met de registratie- en 

bekendmakingsformaliteiten voor ondernemingen en om een efficiënt, praktisch en geïnte-

greerd systeem te maken - had per 1 juli 2003 volledig operationeel moeten zijn. Vanwege 

technische mankementen en juridische hiaten is dat echter niet het geval geweest.

De wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 

modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en 

houdende diverse bepalingen, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2003. 

Het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot bepaling van de inwerkingtreding van som-

mige bepalingen van de wet van 16 januari 2003, is op 19 mei 2003 verschenen en had de 

daadwerkelijke start van de ondernemingsloketten per 1 juli 2003 mogelijk moeten maken. 

Iedereen is het erover eens dat de laattijdige, overhaaste publicatie van het regelgevende 

kader mee verantwoordelijk is voor de uiteindelijke moeilijkheden.

Andere factoren die bijdroegen tot de chaotische start waren de overhaasting waarmee 

het samenwerkingsakkoord gesloten werd, de afwezigheid van echte omkadering door een 

administratie die het onderwerp beheerst, en het ontoereikende inzicht vanwege de privé-

partner in de overheidsomgeving.

Op het ogenblik dat wij dit witboek schrijven, zijn de problemen nog altijd niet volledig opge-

lost. Deze moeilijkheden zullen allicht sporen achterlaten in het collectieve onderbewustzijn 

van overheid en politiek. Het C.I.B.G. heeft zich te allen tijde op de hoogte gehouden van de 

moeilijkheden in verband met dit project en over de manier waarop die aangepakt werden. 

Het Centrum zal hiermee dan ook rekening houden in zijn ontwikkelingsstrategie.

In 2001 heeft de Federale Staat de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en 

Communicatietechnologie opgericht, afgekort FEDICT.30 De opdrachten van FEDICT zijn:

1.  uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake E-government en toe-

zien op de naleving ervan; 

2.  zorgen voor en toezien op eenvormigheid en samenhang van het beleid ter 

ondersteuning van deze gemeenschappelijke strategie;

28. http ://www.cirb.irisnet.be.

29. Thomas Peperstraete, Caroline Verdoodt en Carl Leermakers - Studies - De Kruispuntbank van 

de Ondernemingen - Een chaotische start, maar een veelbelovende hervorming – 2003.

30. Koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst 

Informatietechnologie en Communicatie, B.S. 15.05.2001.
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3.  de federale overheidsdiensten bijstaan bij de uitvoering van deze gemeenschap-

pelijke strategie;

4.  de vereiste normen, standaarden en basisarchitectuur uitwerken voor een effi-

ciënte invoering van de informatie- en communicatietechnologie ter ondersteu-

ning van deze strategie en toezien op de naleving ervan;

5.  ontwikkelen van projecten en diensten die in beginsel alle federale overheids-

diensten bestrijken en die deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen;

6.  beheren van de samenwerking met andere overheidsniveaus op het vlak van 

  E-government en informatie- en communicatietechnologieën.

FEDICT stelt momenteel 29 mensen te werk, waarvan 5 managementfuncties, 13 des-

kundigen en IT-projectleiders (allemaal contractuele beambten) en 11 beambten voor de 

ondersteunende diensten. De aanwervingen van het IT-personeel hebben plaatsgevonden 

via SmalS-MvM vzw, een in ICT31 gespecialiseerde vereniging. FEDICT is van plan zijn per-

soneelsbestand in 2005 op te trekken naar 55 beambten.

Volgens Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat: "FEDICT 

moet bijvoorbeeld bij IT-projecten betrokken worden van zodra de aanbesteding uitgeschreven 

wordt en niet, zoals onlangs vaak het geval was, alleen maar de problemen oplossen wanneer de 

IT-diensten van andere FOD’s het opgeven. Het is zeker niet de bedoeling van FEDICT een boe-

man te maken, een organisatie die alles en nog wat wil blokkeren of controleren. FEDICT moet 

een adviseur worden. Ik heb het gevoel dat FEDICT pas echt op kruissnelheid zal zijn wanneer de 

dienst, naast het leggen van de grondslagen van e-government, zelf enkele in het oog springende, 

horizontale projecten zou uitwerken en uitvoeren.32" 

Vlaanderen is zijn beleid tot volledige, radicale ICT-outsourcing naar de privé-sector tegen 

heug en meug aan het herzien. In 1998 heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

zijn volledige IT-afdeling voor een periode van 5 jaar uitbesteed aan Siemens Business 

Services. Midden 2002 besliste de Vlaamse regering om het contract niet te verlengen en 

een selectieprocedure op te starten voor een nieuwe operator voor de periode van 2004 tot 

2009. Dit keer was sprake van een andere aanpak, want de nieuwe opdracht stond alleen 

open voor het consortium, waarmee het oude beleid van de unieke contractant afgedaan 

had. Luc Chauvin, ICT manager van de Vlaamse Gemeenschap, stelt vast: "dat het moeilijk 

is één enkele partner te vinden die in staat is al deze diensten op professionele en hoog-

kwalitatieve wijze in te vullen - van dagelijkse exploitatie tot de ontwikkeling van nieuwe  

systemen33". Het hele ICT-beleid in Vlaanderen berust op de prestaties die verwacht worden 

van het consortium EDS/Telindus.

31. http ://www.smals-mvm.be.

32. ICT IN DE OVERHEIDSSECTOR - DOT GOV- GUIDE, Speciale editie Business ICT Magazine, 

Nov. 2003, p.13.

33. ICT IN DE OVERHEIDSSECTOR - DOT GOV- GUIDE, Speciale editie Business ICT Magazine, 

Nov. 2003, p.18.

 3.2  Vlaamse initiatieven 
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Op het niveau van de steden werd in Vlaanderen in 2003 beslist dat de steden en OCMW’s 

van Antwerpen en Gent op telematicavlak nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. In 

januari 2003 werd ‘Digipolis’ opgericht, de nieuwe intergemeentelijke samenwerking voor 

telematica. Op 1 oktober 2003 vond dan de operationele start plaats: de medewerkers van 

Telepolis Antwerpen en de informaticadiensten van Gent stapten over naar Digipolis.

De stads- en OCMW-besturen van Antwerpen en Gent droegen hun bevoegdheid voor tele-

matica over aan de nieuwe organisatie. Onder bevoegdheidsoverdracht wordt verstaan dat 

de deelnemende gemeenten de uitvoering van hun beslissingen toevertrouwen aan deze 

entiteit en zichzelf het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht 

uit te voeren.

De samenwerking is gebaseerd op drie basisprincipes:

-  een onafhankelijke rol ten opzichte van leveranciers van telematica en ondersteu-

nende diensten;

-  het rentabiliseren van gedane investeringen;

- streven naar synergetische effecten, zowel tussen de deelnemers onderling als met 

externe partners.

Een intensievere samenwerking op het vlak van telematica tussen de twee grootste Vlaamse 

centrumsteden moeten synergetische effecten mogelijk maken: delen van knowhow, de 

optimale benutting van zowel technische als personele middelen, volumekortingen door 

gebundelde aankopen, samenwerking op het vlak van toekomstige uitdagingen zoals elek-

tronische dienstverlening. Bovendien staan Antwerpen en Gent door deze samenwerking 

ook sterker naar de hogere overheden toe en vormen zij een waardevolle gesprekspartner 

bij de uitbouw van de elektronische dienstverlening in België. 

Voorts zijn Antwerpen en Gent complementair in hun werking: Antwerpen heeft een grote 

expertise op het vlak van eigen realisaties, Gent heeft vooral ervaring op het vlak van inkoop 

van pakketten en diensten. 

Digipolis ontwikkelt, implementeert en ondersteunt software-toepassingen voor de ver-

schillende diensten van de steden en OCMW’s van Antwerpen en Gent.

Daarnaast levert Digipolis ook algemene IT-ondersteuning aan haar klanten. En dat is een 

heel ruim dienstenpakket, gaande van de installaties van pc’s, servers en randapparatuur, 

telefoniebeheer, netwerk- en systeembeheer, beheer van het kopieerapparaten tot het leve-

ren van helpdeskondersteuning en interventies bij de klant.

De jaarbegroting bedraagt 60 miljoen euro.
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De SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) werd 

opgericht met het oog op de financiering en de versnelde uitvoering van sommige ontbrekende 

schakels en bottle-necks binnen het Europees vervoersnet, in hoofdzaak grote kunstwerken.

 

De SOFICO trekt kapitalen aan van diverse bronnen: Europese Unie, Waals Gewest, privé- 

en financiële partners, alsook eigen inkomsten (retributies van weg- en autowegconcessies, 

navigatierechten en opbrengsten uit de exploitatie van dammen). De SOFICO is een ven-

nootschap naar openbaar recht met rechtspersoonlijkheid. 

 

Sedert 2003 staat SOFICO in voor het beheer van het glasvezelnetwerk van de MET, dat 

door de Waalse Regering aan deze laatste overgedragen werd, en voert een ambitieus 

beleid inzake breedbandnetwerken ten gunste van de ondernemingen van het Waalse 

Gewest. Het betreft een interessant initiatief, waarbij heel bijzondere aandacht zal gaan 

naar de mogelijke interconnectie tussen de netwerken van IRISnet en van de SOFICO.

 

Via "Wall – on – line" heeft het Waalse Gewest met allerlei acties invulling gegeven aan het 

E-government samenwerkingsakkoord, dit binnen een gestructureerde meerjarenvisie en 

met georganiseerde samenwerking tussen de verschillende spelers.34 

 

Een actieplan 2002/2006 met 6 projecten werd op stapel gezet:

 

- een interactieve gewestelijke portal en thematische portals; 

- intelligente formulieren;

- een gewestelijk berichtensysteem (UME);

- een beveiligingsinfrastructuur; 

- betrokkenheid van de gebruikers; 

- een infrastructuur voor kennisbeheer.

De Franse Gemeenschap heeft in 2002 een overheidsbedrijf van het type "B" opgericht voor 

de nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën,35 afgekort ETNIC.36 Het ETNIC 

kreeg vier opdrachten:

1.  organisatie van de informatica;

2.  statistische gegevens;

3.  netten; 

4.  raadplegingsopdrachten.

34. http ://www.wallonie.be/

35. Decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe 

Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC). B.S. 17.05.2002. 

36 http ://www.etnic.be.

 3.3  Waalse initiatieven 

 3.4  Initiatieven van de Franse gemeenschap
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Het decreet bepaalt dat de regels en modaliteiten volgens dewelke de ETNIC zijn opdracht 

vervult, in een beheerscontract vastgelegd worden. Artikel 16 van het decreet legt de mini-

male taken vast die in het beheerscontract opgenomen worden:

1.  het uitstippelen van een beleid voor het informaticabeheer 

  in de Franse Gemeenschap;

2.  het vervullen van de opdracht op het vlak van de informatica en het zorgen 

  voor een blijvende openbare dienstverlening terzake; 

3.  de uitbouw van de informaticadiensten van de Franse Gemeenschap 

  en meer bepaald het opvolgen van de evolutie van de technologieën 

  en de programma’s op de markt; 

4.  het streven naar de voldoening van de gebruikers en opvolging van hun klachten;

5.  het invoeren van een gebruikers- of stuurgroep voor de belangrijkste projecten 

  van de ETNIC.

Momenteel stelt de ETNIC ongeveer 100 mensen te werk, waarvan 20 beambten voor 

administratieve taken. 

 
Vanuit dit kort overzicht van de stand van zaken op de verschillende gezagsniveaus in 

België, is het interessant om vast te stellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van bij 

zijn oprichting, het belang van de technologische revolutie bij het einde van de 20ste eeuw 

correct ingeschat heeft.

Het is de enige institutionele component die beschikt over een instrument, een kennispo-

tentieel en een bundeling van begrotingsmiddelen binnen het C.I.B.G. om zijn administra-

tieve structuren te moderniseren.

Daarbij komt dat het allicht de enige gewestelijke sector is waar een geïntegreerd beleid 

gevoerd kan worden en dat dit model als referentie dient voor de andere politieke instel-

lingen van het land.

Op die manier heeft het C.I.B.G. sedert zijn oprichting het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

de middelen gegeven om een dynamisch, samenhangend IT-beleid te voeren. Centraal in de 

benadering staat de samenwerking met de andere gezagsniveaus. Het C.I.B.G. is verheugd 

dat het actief samenwerkingen tot stand kan brengen met de overeenkomstige federale, 

gewestelijke en communautaire instellingen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft belangwekkende initiatieven genomen en de 

opties van de 2de legislatuur inzake nieuwe informatietechnologieën bevestigd. Tegelijk 

heeft het zich aangesloten bij het E-government samenwerkingsakkoord dat gesloten werd 

tussen de verschillende gefederaliseerde entiteiten van ons land en de Federale Staat.37 

4. Balans van de 
initiatieven binnen het 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1999 - 2004

37. Katern nr. 20 - E-Governement, C.I.B.G., oktober 2001

 3.5  Vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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De toepassing van een E-government omzendbrief binnen het Brusselse Gewest heeft de 

inzet van nieuwe technologieën binnen onze overheidsdiensten ondersteund. Tegelijk werd 

het tijdens de legislatuur mogelijk om de structuren van de betrokken instellingen aan te 

passen aan de verplichtingen in verband met de opbouw en exploitatie van een gemeen-

schappelijk e-platform tussen de ondertekenaars van het samenwerkingsakkoord.38

Het belangrijkste initiatief van de voorbije legislatuur is de installatie van het gewestelijke 

breedbandnetwerk "IRISnet". IRISnet is de concrete vertaling van hardnekkige inspannin-

gen om alle overheidsspelers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen te krijgen 

rond een netwerk met geïntegreerde diensten. 

In dit hoofdstuk maken wij een balans op van de initiatieven die tussen 1999 en 2004 

genomen werden. Deze balans is positief. Deze positieve resultaten waren alleen moge-

lijk dankzij de uitstekende infrastructuur waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

beschikt, met name:

 

- het IRISnet breedbandnetwerk;

- de UrbIS digitale cartografie;

- het algemeen gebruik van het Internet en van e-mail.

De krachtlijnen die het C.I.B.G. uitgetekend heeft, werden bevestigd door het actieplan 

eEurope 2005, met name: 

 

- aansluiten van overheidsdiensten, scholen en medische instanties 

 op het breedbandnetwerk;

- de openbare diensten interactief en voor eenieder toegankelijk maken;

- aanbieden van on line gezondheidsdiensten.

 

In april 2002 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het beheer van de uitbouw van het 

breedband telecommunicatienetwerk39 voor de Brusselse administraties toevertrouwd aan 

het C.I.B.G. en het Centrum ook opdracht gegeven tot het beheren en controleren van het 

contract met de operator.40

 

Met de liberalisering van de telecommunicatie is een gewestelijk breedbandnetwerk dé aan-

gewezen methode om de werking van de administraties te verbeteren, heel in het bijzonder 

in hun contacten met burgers en ondernemingen. 

38. Via een ministeriële omzendbrief van 27 juni 2001 betreffende de toepassing van het besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 2001 met betrekking tot het actiepro-

gramma ter invoering van nieuwe informatietechnologieën in het Ministerie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, heeft de Regering beslist over te gaan tot een actualisering van de minis-

teriële omzendbrief van 22 januari 1998 over het actieprogramma tot invoering van nieuwe infor-

matietechnologieën in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de instellingen 

van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de diensten van de Regering. 

39. Beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2000.

40. Katern nr. 19 van het C.I.B.G. - oktober 2001.

 4.1  Het fundament van de Brusselse informatica 

 4.1.1 IRISnet breedbandnetwerk
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Voor het Gewest is dit dus van strategisch belang. De voordelen van een eigen netwerk 

- waarop alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bogen - zijn velerlei. De drie 

belangrijkste zijn:

Ten eerste, het realiseren van schaalbesparingen: alle gewestelijke verkeer wordt gebun-

deld, wat een besparing van 30% oplevert op de telecommunicatiekosten.

Ten tweede, het benutten van de voordelen van een partnersamenwerking privé-overheid: de inves-

teringen worden gedaan door de operator (de Tijdelijke vereniging France Télécom - Telindus), het 

C.I.B.G. beheert en controleert de Tijdelijke vereniging, verifieert de tariefbenchmarking en ziet toe 

op de naleving van de SLA’s (Service Level Agreements) en de investeringen. De operator doet 

de investeringen en brengt zijn industriële knowhow in, het C.I.B.G. controleert en bedingt, voor 

rekening van het Gewest, de kwaliteit en de prijs van de geboden diensten.

Ten derde, het vergemakkelijken en promoten van het gebruik van nieuwe technologieën in 

de Brusselse administraties. Zo sluit IRISnet alle lagere en middelbare scholen van Brussel 

aan op het Internet. Twee andere belangwekkende projecten profiteren mee van het hef-

boomeffect van het Brusselse breedbandnetwerk: het project i.v.m. de gemeentelijke LAN’s 

en het project "Telemammografie". Wij komen er zo meteen op terug.

 

De digitale cartografie vormt eveneens een stuwende kracht achter de ontwikkeling  

van het Gewest. Vanwege de razendsnelle evolutie van de techniek wordt de geomatica (geheel 

van technieken voor het op computer verwerken van geografische gegevens, met als doel het 

automatiseren van de cartografie) voor een steeds groter publiek toegankelijk, in die mate zelfs 

dat dergelijke systemen vandaag de dag op een "gewone" PC draaien in een bureauticaomge-

ving en via een webinterface. Hierdoor gaat de vraag vanwege gebruikers in stijgende lijn.

 

Grote krachtlijnen bij de ontwikkeling de jongste jaren waren:

- terbeschikkingstelling van versie 2 van UrbIS®©, tot stand gekomen op basis van 

luchtfoto’s uit 1999; 

- ontwikkeling van het product UrbIS Parc, de digitale, vectoriële versie van de kadastra-

le percelenkaart op basis van de meest recente plannen van de federale Administratie 

van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED) en UrbIS®© 2;

- herstructurering van de UrbIS®© productieomgeving door de integratie van nieu-

we technologieën die gebaseerd zijn op standaarden, database- en GIS-producten 

op de markt;

- openstelling naar webtechnologieën.

Opdracht van het C.I.B.G. inzake geomatica is het opzetten van activiteiten die verband houden 

met gegevens met ruimtelijk karakter. Daarbij wordt via twee grote krachtlijnen gewerkt: 

- productie en distributie van gegevens 

- opzetten van projecten die intensief gebruik maken van ruimtelijke gegevens 

 4.1.2 UrbIS digitale cartografie 
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De gegevensproductie tekent voor de producten van Brussels UrbIS®© (Brussels Urban 

Information System), een reeks geografische en alfanumerieke databases die specifiek zijn 

voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De Brussels UrbIS®©-producten laten zich in 4 deelgebieden opsplitsen: 

- luchtfoto’s;

- topografische kaart;

- administratieve kaarten;

- percelenkaarten in samenwerking met het Administratie van het Kadaster, 

 de Registratie en de Domeinen (AKRED).

 

Alle UrbIS®©-producten worden op basis van een licentie ter beschikking gesteld van over-

heidsbesturen en de privé-sector. De distributie vindt momenteel op CD plaats. 

Deze producten worden vergezeld van projectbestanden die een snelle aanwending van de 

gegevens door middel van GIS-tools mogelijk maken. Door middel van een specifieke tool, 

SPW genaamd, is een gerichte exploitatie van adressendatabanken mogelijk die los van 

UrbIS®© ontwikkeld zijn.

Naast zijn producten kan het C.I.B.G. voor zijn klanten binnen het grondgebied van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook werkzaamheden opzetten op het vlak van digitalisering 

(vectorisatie van netwerken, ...) of geocodering.

Het deelgebied projectontwikkeling maakt werk van tools en projecten die gebruik maken van 

ruimtelijke gegevens. Zo kan een oplossing aangereikt worden voor de volgende problemen: 

  

- georeferentiëren van de ligging van gebouwen binnen 

 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- invoegen van kaarten in een website;

- toetsen van adressen aan een centrale dictionary;

- kruisen van diverse databanken (om een zone te valideren, ...);

- installeren van een GIS-systeem;

- een aantrekkelijke vorm geven aan de ruimtelijke component (adres, ...) in zuiver 

alfanumerieke databanken;

- ontwikkelen van toepassingen die het beheer van geografische objecten integreren.

In het kader hiervan doet het Centrum ook aan hosting van sites met ruimtelijke gege-

vens, wat enerzijds een schaalbesparing mogelijk maakt doordat kosten gedeeld worden, 

en anderzijds een vereenvoudiging betekent voor de administratie, die niet langer moet 

instaan voor de exploitatie van deze vrij geavanceerde technologieën.

 

Een pakket noodzakelijke achtergrondkaarten, die dankzij de UrbIS®©-producten permanent 

evolueren, de doorbraak van GIS-systemen in webtechnologieën, de recente toegankelijkheid 

van GIS-systemen voor niet-gespecialiseerde gebruikers, de openstelling van GIS-systemen 

naar gestandaardiseerde formaten en de toenemende integratie ervan in relationele databan-

ken... deze en nog veel andere redenen hebben het C.I.B.G. doen besluiten door te gaan met 

het leveren van producten en diensten in deze boeiende wereld van de geomatica.
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UrbIS®© is een besluitondersteunende tool die onmisbaar is voor het beheren van de eco-

nomische, sociale en culturele componenten van een stedelijk gewest.

 

Sedert zijn oprichting heeft het C.I.B.G. massaal steun verleend aan de uitbouw van een 

fundament binnen de gewestelijke administraties, de gemeenten en de OCMW’s. Zo heeft 

het Centrum in 1989 de ministeriële kabinetten geïnformatiseerd, in 1995 en 1999 hun 

systemen vernieuwd, voorts ook de diensten geïnformatiseerd van het Brusselse Parlement 

en de diensten van de VGC,41 de COCOF42 en de GGC.43 Vanuit deze grondslag is het 

C.I.B.G. erin geslaagd onder goede omstandigheden de installatie van dit nieuwe commu-

nicatiemedium voor te stellen.

 

De invoering van e-mail in de overheidsbesturen heeft zonder meer een revolutie ontke-

tend. Deze vernieuwing vertaalt zich immers in meer verantwoordelijkheid voor de beamb-

ten, een nooit geziene uitvoeringssnelheid bij administratieve uitwisselingen, de mogelijk-

heid om het ‘paperless office’ te realiseren.

 

Daarbij moeten wij aanstippen dat, net zoals bij de informatisering van de administraties, 

de invoering van het Internet dankzij de schaalbesparingen die het C.I.B.G. wist te bewerk-

stelligen, tegen een geringe kostprijs mogelijk werd.

 

Via de domeinnaam "irisnet.be" heeft het Centrum tot op vandaag gezorgd voor 9.638 aan-

sluitingen op e-mail. In juni 1999 waren er dat nog maar 975. Om maar te zeggen dat de 

groei spectaculair geweest is in de tijdspanne van één legislatuur, en dat e-mail uitgegroeid 

is tot een echt beheersinstrument in handen van de overheidsinstellingen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.

 

Aantal e-mailadressen per instelling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Stand van zaken

DEEL I 

41. Vlaamse Gemeenschapscommissie.

42. Commission Communautaire Française.

43. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Parlement 226

Regering 472

Ministerie 545

Commission Communautaire Française 421

Vlaamse Gemeenschapscommissie 57

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 35

Gemeenten 2570

OCMW’s 861

Paragewestelijke instellingen 1498

Ziekenhuizen 71

Diverse (P.W.A., Vzw’s....) 1105

Scholen (lagere en middelbare) 1777

Totaal 9638

 4.1.3 Inburgering van het Internet en van e-mail
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In de "E-Government" omzendbrief is bepaald dat alle beoogde diensten over een e-mail-

adres moeten beschikken, waarbij dit adres de precieze nomenclatuur moet volgen.44 

Deze nomenclatuur wordt momenteel door de meeste instellingen nageleefd. Naast het 

ontegensprekelijke praktische voordeel (met de naam van iemand heeft u meteen ook zijn 

e-mailadres) heeft deze harmonisering van de e-mailadressen ook een sterke invloed op de 

visibiliteit van het Gewest in het kader van E-government, naast de andere Gewesten van 

het land en het Federale niveau. 

Bovendien moeten de door onderhavige omzendbrief beoogde diensten e-mail gebruiken in 

hun relaties met de Ministeriële kabinetten en met de Inspectie van Financiën, waarbij zij alleen 

met transmissie op papier werken wanneer het gebruik van een elektronisch formaat onmoge-

lijk is. Het gebruik van e-mail is in de Brusselse instellingen dermate ingeburgerd, dat e-mail in 

sommige instellingen de klassieke briefwisseling verdrongen heeft. De komst van de elektroni-

sche identiteitskaart en de digitale handtekening zal deze evolutie alleen nog maar versterken. 

 

Daarnaast werden tot op vandaag door het C.I.B.G. in totaal 127 sites ontworpen en/of 

gehost, waarvan u de volledige lijst vindt op de site van het C.I.B.G..45 Daarin zitten op het 

gewestelijke vlak de sites van de BAO, de KHNB, de COCOF, talloze sites van gemeenten, het 

Parlement, de Regering, ministeriële sites, de site van het GBP, het GewOP en vele andere.

Het C.I.B.G. heeft zijn strategie tot invoering van nieuwe technologieën ten uitvoer gebracht 

door de Gewestregering aan te bevelen zo snel mogelijk werk te maken van de beslissingen 

van de opeenvolgende Europese raden van Lissabon en Sevilla. Deze aanpak heeft gezorgd 

voor de nodige samenhang op gewestelijk vlak en heeft gadget- of zuiver eenmalige inves-

teringen grotendeels vermeden.

Op dit ogenblik verbindt IRISnet de meeste Brusselse instellingen: het Parlement, alle minis-

teriële kabinetten, het Ministerie, alle paragewestelijke instellingen, 17 van de 19 gemeenten 

en de helft van de OCMW’s. Toch zou de bouw van dit netwerk tot niets gediend hebben, 

indien diezelfde instellingen niet zouden beschikken over een gestructureerd netwerk om 

voor hun werking voordeel te halen uit de mogelijkheden van het breedbandnetwerk.

Zo werd een grootschalig initiatief opgezet ten gunste van de plaatselijke besturen om hen 

ertoe aan te zetten hun bestaande systemen te moderniseren of om een gestructureerd 

computernetwerk op te zetten vanaf nul.

Stand van zaken

44. "Naam of afkorting van de dienst"@"Afkorting van de instelling fr of nl".irisnet.be. voor de 

adressen van de dienst, "Eerste letter van de voornaam en naam van de persoon"@"Afkorting 

van de instelling fr of nl".irisnet.be voor de e-mailadressen van de personeelsleden.

45. http://www.cibg.irisnet.be.

 4.2  Een strategie in lijn met Europa 

 4.2.1 Aansluiten van overheidsdiensten, scholen en gezondheidscentra 

  op het breedbandnetwerk

 4.2.1.1 Aansluiting van de administraties op het breedbandnetwerk 
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Dankzij de financiering door het Gewest ten belope van 1.240.000 euros in 2003 en 2004 

heeft het C.I.B.G. in de gebouwen van de gemeenten: 

- passieve uitrusting geleverd en geïnstalleerd: bekabeling type UTP Level 5 / of 

glasvezel, technische kasten, schakelbord, data-stopcontacten;

- actieve uitrusting geleverd en geïnstalleerd (switch, router, proxy-firewall server…).

Daarnaast is momenteel het nemen van back-ups voor de productie- en ontwikkelings-

servers van de gemeenten in uitvoering, wat borg moet staan voor maximale veiligheid en 

betrouwbaarheid van de toepassingen en systemen bij de plaatselijke besturen.

Nu LDAP (adreslijstfunctie) steeds meer ingeburgerd raakt, wordt ook aan de plaatselijke 

besturen deze dienst aangeboden om zo voor coherentie op het gewestelijke vlak te zorgen.

Tot slot zijn er ook servers die voorzien zijn van "open source" software.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is in 1997 van start gegaan met een programma tot 

informatisering van de scholen. De uitvoering van het project werd door de Regering aan 

het C.I.B.G. toevertrouwd.

De beloften die de informatiemaatschappij inhoudt, nopen tot een optimistische toekomst-

visie. De intrede in de informatiemaatschappij kan zich vertalen in een maatschappij met 

meer solidariteit, openheid en democratie. De strijd om kennis begint op school, waar de 

uitbouw van de communicatietechnologieën een tweevoudig doel nastreeft:

- de burgers van de toekomst leren omgaan met de communicatiemiddelen die zij 

later broodnodig zullen hebben;

- de rijkdommen van de multimedia ten dienste stellen van de modernisering van 

de maatschappij. 

Het Multimediaplan richt zich tot alle scholen - lagere en middelbare - en omvat opleiding 

voor de leerkrachten, uitrusting en aansluiting op het netwerk van de schoolinstellingen, 

alsook de productie en verspreiding van aangepaste inhoud.

 

Zo werd een enveloppe van 7.437.000 euros uitgetrokken voor het uitrusten van de 144 

middelbare scholen en 372 lagere scholen van het Brussels Gewest, scholen van beide 

taalstelsels en van alle netten. 

De lagere scholen werden tijdens de schooljaren 1999-2000 en 2000-2001 uitgerust met 4 

PC’s, 1 server en 1 printer; de middelbare scholen van hun kant kregen tussen september 

1998 en december 1999 elk 8 PC’s, 1 server en 3 printers. Het onderhoud en de helpdesk 

wordt door het C.I.B.G. georganiseerd. 

 4.2.1.2  Aansluiting van de scholen (Multimediaplan)
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De Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarborgt een recurrente financiering van 2.500.000 

euros om dit project ten gunste van de Brusselse schoolinstellingen verder uit te bouwen.

Het C.I.B.G. kreeg voorts opdracht in te staan voor de Internetaansluiting en de verdeling 

van e-mailadressen voor alle schoolinstellingen. De aansluiting van de scholen, eerst via 

I-Lines verbindingen en later via IRISnet, het Brusselse breedbandnetwerk, was voor de 

scholen volledig gratis. Het systeem laat ook onderhoud op afstand toe.

Het Centrum kan de websites hosten van de scholen die erom verzoeken.46 Alle scholen 

kunnen ook gratis e-mailadressen toegewezen krijgen binnen het domein irisnet.be.

Bovendien is dit een open plan, zodat scholen die nog niet toegetreden zijn, dat te allen 

tijde alsnog kunnen doen.

Het Centrum staat in voor de herstelling van het materieel bij schade en speelt een tech-

nische rol (installatie, onderhoud, Internettoegang en ISP) en geen enkele pedagogisch-

inhoudelijke rol, wat een zaak is van de Gemeenschappen. Wel staat het Centrum in voor 

de technische opleiding van twee resourcepersonen per school, die opgeleid worden in het 

gebruik van het ter beschikking gestelde materieel.

Met de IRIS-ziekenhuisstructuur is Brussel één van de belangrijkste verzorgingscentra van 

het land. In deze sector is het telecommunicatieverbruik groot.

Het C.I.B.G. heeft dan ook alles in het werk gesteld om de IRIS-ziekenhuizen hoogkwalita-

tieve telecommunicatie aan te bieden via het IRISnet breedbandnetwerk. Al deze ziekenhui-

zen hebben toegang tot de basisdiensten: vaste telefonie, mobiele telefonie en data.

Maar deze geavanceerde infrastructuur is niet meer dan een middel. Hij krijgt pas echte 

waarde dankzij de diensten met toegevoegde waarde die erop aangeboden worden.

Dankzij financiële middelen vanwege de gewestelijke diensten voor wetenschapsbeleid kon 

een partnersamenwerking gesloten worden met de vzw Brumammo.

Het telemammografieproject in het Brusselse Gewest is gekoppeld aan de organisatie 

van een nationaal programma voor de opsporing van borstkanker, dat over een periode 

van minstens 3 jaar loopt. Het programma voor de opsporing van borstkanker biedt vrou-

wen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar de kans om, zonder eigen financiële inbreng, om de 

twee jaar een mammografisch onderzoek te ondergaan, onderzoek waarvan de kwaliteit 

technisch gecontroleerd wordt. Deze controle krijgt de vorm van een tweede lezing van 

de mammografische opnames die in eerste lezing verkregen werden, door een panel van 

gespecialiseerde radiologen.

46. Gehoste schoolsites: http://www.ond.irisnet.be.

 4.2.1.3  Aansluiting van de gezondheidscentra (IRIS-ziekenhuizen)
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Opzet van het project is de snelheid en de kwaliteit van dit tweede lezingsproces te ver-

beteren. Momenteel worden de originele opnames door de behandelende artsen via de 

post overgemaakt aan de gespecialiseerde radiologen, een trage methode die problemen 

veroorzaakt in verband met verlies en bewaring.

De partners47 hebben een oplossing ontwikkeld waarbij de mammogrammen gedigitali-

seerd worden in het centrum waar de eerste lezing plaatsvindt, waarna zij elektronisch via 

het snelle IRISnet-netwerk doorgestuurd worden naar het centrum waar de tweede lezing 

plaatsvindt. Daar worden de gegevens dan ook gearchiveerd. Het project past in het streven 

tot de uitbouw NTI’s binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Momenteel overkoepelt het Brusselse Coördinatiecentrum voor de Opsporing van 

Borstkanker, dat als vzw erkend is, 14 Mammografie-eenheden binnen het Brusselse 

Gewest. De Eenheden hebben vanwege de GGC een voorlopig erkenning om mammogra-

fieën uit te voeren en een eerste lezing ervan door te voeren. Jaarlijks voeren deze 14 centra 

ongeveer 10.000 onderzoekingen uit (dit is 40.000 mammografieën).

Het telemammografieproject vormt een geïntegreerd systeem om de mammografieën in het 

centrum voor eerste lezing te digitaliseren, deze via een supersnel netwerk door te sturen naar 

het centrum voor tweede lezing, dat de informatie vervolgens beheert en archiveert.

De geïnstalleerde oplossing biedt de volgende voordelen:

- snelle digitalisering van conventionele mammografieën;

- snelle en efficiënte behandeling van een grote hoeveelheid mammografieën;

- enorme winst op het vlak van organisatie van de verzorgingsstructuur door de 

inzet van het snelle teletransmissiesysteem;

- een oplossing voor het probleem in verband met opslag, transport en verlies van 

radiologische opnames. 

De oplossingen die gepland zijn in het kader van het telemammografiepilootproject zijn 

van algemene aard en zullen dus uitgebreid kunnen worden naar de transmissie van 

andere soorten medische beelden tussen de ziekenhuizen van het Brusselse Gewest. In de 

wetenschap dat mammografische opnames medische beelden zijn die de hoogste definitie 

vergen, is het mogelijk het systeem voor de teletransmissie van medische beelden uit te 

breiden naar andere, aanverwante gebieden. 

Naast verspreiding via het Internet van informatie over de organisatorische structuur van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de plaatselijke besturen, krijgt de burger on line 

diensten aangeboden via sites die onder de domeinnaam "irisnet.be" gehost worden.

47. http ://www.cirb.irisnet.be/ci/FR/Departements/Telemat/Projets_en_cours/

 4.2.2 De openbare diensten interactief en voor eenieder toegankelijk maken

 4.2.2.1 On line diensten voor de burgers (front-office)
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Jaren geleden al is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van start gegaan met het principe 

van on line administratieve documenten volgens de aanbevelingen van de Europese Unie 

en met EU-financiering.48 Daarbij werden de volgende stappen gezet: 

 

- in 1999, eenvoudige en gestructureerde informatie over de aangeboden diensten, met 

afdruk van administratieve formulieren die door de overheid ingescand waren;

- download van administratieve formulieren, die naar eigen smaak herschreven en 

aangepast werden;

- download van intelligente documenten met bijstand bij het invullen ervan; 

- tot slot, het on line gaan in 2003 van IRISbox voor de gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij werd voor de Brusselse instellingen gekozen voor 

de Certipost-oplossing met beveiligde on line transacties en betaling.49

 

Transactionele diensten in verband met mobiliteit (in real-time opvragen van de MIVB-

uurregeling via het Internet, opzoeken van de kortste verbinding tussen twee punten in 

Brussel, on line aankopen en betalen van een abonnement) en lokalisatietools staan via de 

gewestsite ter beschikking van de burger.

 

Door voor omvattende financiering te zorgen ten behoeve van de gemeentebesturen en door 

van IRISbox één gemeenschappelijk product te maken voor alle gewestelijke instellingen, kan 

Brussel bogen op een samenhangende, omvattende oplossing voor al zijn burgers. 

 

Laatste voorbeeld in de reeks is het nakende on line gaan van de splinternieuwe geweste-

lijke portaalsite of portal, een meertalige, dynamische site die werkt vanuit een "content 

management"-benadering. Dit systeem maakt gedecentraliseerde updating mogelijk, waar-

door alle partners bij het beheer van de inhoud (= content management) betrokken worden 

en dus een deel van de verantwoordelijkheid delen. De toekomst zal uitwijzen of deze reso-

luut transversale aanpak, die komaf maakt met de compartimentering van de diensten aan 

burgers en ondernemingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een succes wordt. 

 

Het Gewest wil een portaalsite op stapel zetten die rekening houdt met de ervaring van de 

gebruiker en niet met de verstrekte, technologisch georiënteerde diensten.

 

Het heeft geen zin om krachtige links te ontwikkelen naar op de achtergrond draaiende 

systemen, indien het gebruik ervan een nachtmerrie blijkt. Wij hebben bewust gekozen 

voor eenvoudige toegang tot het proces en de informatie i.v.m. de openbare diensten in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en wij hebben neen gezegd tegen gebruiksklare portaalop-

lossingen met alle beperkingen van dien, om zo gericht tegemoet te komen aan de noden 

van onze instellingen en burgers.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een Website die alle informatie over het 

Gewest bevat alsook links aanbiedt naar andere gewestelijke sites. 

48. CITIES - Katern nr. 17 van het C.I.B.G.

49. IRISbox, het beveiligde elektronische loket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Katern nr. 22 

van het C.I.B.G. - december 2002. Meer informatie op http://www.cibg.irisnet.be/ci/NL/Burger.

 4.2.2.2  De portal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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De gewestsite "http://www.brussel.irisnet.be" fungeert als unieke, eenvoudige en overzich-

telijke toegangspoort tot Brussel. Deze portal wordt het "e-platform" van Brussel, dit wil 

zeggen het elektronisch platform dat borg staat voor minstens de uitvoering van artikel 1 

tot 9 van het E-gov samenwerkingsakkoord. 

Sedert 1997 kon het C.I.B.G. voor zijn partners allerlei documenten in PDF-formaat 

(Portable Document Format) op de gewestsite publiceren: alle publicaties, persberichten, 

de wetgeving betreffende de gewestelijke bevoegdheden, alle documenten die voor publica-

tie overgemaakt werden aan het Belgisch Staatsblad, alle publicaties in verband met over-

heidsopdrachten en de begrotingsdocumenten. Door de technologische evolutie kunnen 

deze instellingen hun documenten voortaan, dankzij het content managementsysteem van 

de gewestelijke portaalsite, zelf on line plaatsen.

Met de komst van alle nieuwe media wordt meteen gedacht aan de enorme mogelijkheden 

die zij kunnen bieden. Zo zijn er nogal wat mensen die denken dat het Internet de democra-

tie kan redden. Het Internet biedt burgers de mogelijkheid zich in groepen te organiseren, 

een on line burgermaatschappij uit te bouwen om deel te nemen aan het bestuur, de politie, 

de maatschappij.

Op dat punt heeft het Parlement zich resoluut tegenover het Internet geëngageerd via zijn site.50 

Het heeft de dialoog tussen de burger en de verkozenen op verschillende manieren opengesteld:

- elk parlementslid is op de site aanwezig;

- elk parlementslid kan over een e-mailadres beschikken;

- elk parlementslid krijgt elke maand één bladzijde informatie op de site.

Tijdens de voorbije legislatuur werd een poging gedaan tot pedagogische en moderne 

inkleding van de parlementaire werkzaamheden.

Zowel de vergadering als de administraties van de Commission Communautaire Française 

hebben een website, waar zij de Parlementsleden en de burgers diensten aanbieden. De 

V.G.C.51 voert een doorgedreven beleid om zijn betrekkingen met de burger te modernise-

ren. Beide instellingen hebben het beheer van deze diensten uitbesteed aan het C.I.B.G.

Wat de Regering betreft: haar inspanningen gingen vooral naar de back-office. De 

toepassing Kanselarij maakt het elektronisch beheer mogelijk van alle punten die de 

Ministeriële kabinetten en Staatssecretariaten inschrijven op de dagorde van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering. De toepassing omvat ook de uitwisseling en beveiliging via digi-

tale handtekening van de uitgewisselde elektronische documenten, met name: de Dagorde 

(DO), de Processen-verbaal (PVKD en PVMR) en de Kennisgevingen die eruit voorvloeien.

 Bovendien werd het beheer van de Ministeries verregaand gemoderniseerd door de instal-

latie van een netwerk in elk Kabinet, met identieke server, PC’s en printers voor de gewes-

telijke kabinetten en ook dezelfde kantoorautomatiseringssuite.

50. http://www.bruparl.irisnet.be.

51. Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Stand van zaken

De Minister-Voorzitter heeft bij herhaling gebruik gemaakt van de "chat"-technologie om in 

dialoog te treden met de Brusselaars, onder meer bij de start van het debat over het GewOP.

Sedert vele jaren ontwikkelt of koopt het C.I.B.G. voor rekening van het M.B.H.G.52 toe-

passingen die bedoeld zijn om de interne procedures van de departementen binnen het 

Ministerie te automatiseren, te vereenvoudigen en te versnellen. Deze projecten worden 

gefinancierd in het kader van het Informatica Meerjarenplan van het MBHG.53 Zij zijn 

bedoeld om voor het Ministerie IT-toepassingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te instal-

leren, die moeten leiden tot:

- een betere kwaliteit van de diensten die aan de burgers verstrekt worden en de 

vereenvoudiging van de relaties tussen de burger en de gewestadministratie;

- een reorganisatie van de diensten naarmate nieuwe informatie- en telematicatech-

nologieën ingevoerd worden.

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn verbintenissen nageleefd tegenover de 

Europese criteria die in het plan e-Europe 2005 vastgelegd werden. Vanuit een stevige 

onderbouw in de vorm van een eigen breedbandinfrastructuur heeft het Gewest de diensten 

kunnen uitbouwen die Europa aanbeveelt.

Hiermee ligt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor op andere grote gewesten  

in Europa.

Het is dus zaak om die voorsprong ook tijdens de volgende legislatuur te behouden en door 

te gaan met de modernisering van de gewestelijke administraties en de administratieve 

vereenvoudiging te versnellen.

De vertragingen die sommige projecten opliepen, zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de 

weerstand tegen verandering en aan de moeilijkheid om tegelijkertijd nieuwe technologieën 

in te voeren en een administratieve reorganisatie door te voeren.

Voorts veronderstelt de complexiteit van de geïntegreerde IT-oplossingen een strakke werk-

discipline en volledige goedkeuring van het proces.

Tot slot moet het C.I.B.G., net zoals elke andere onderneming, permanent waakzaam blij-

ven voor de technologische evolutie en zijn systemen dienovereenkomstig aanpassen.

52. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

53. Het betreft in hoofdzaak de volgende toepassingen: Monumenten, COMEXT, PERTRA, 

ARCHIVE, TRASU, TAXIS, EXPECO, Agatte. Voor meer informatie over deze toepassingen 

verwijzen wij naar de site van het C.I.B.G. http://www.cibg.irisnet.be.

 4.2.2.4  Verbetering van de back-office

 4.3  Besluit: Brussel doet beter dan de Europese criteria 
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In Brussel zijn de uitdagingen groter dan elders. Vanwege zijn centrale ligging, zijn sta-

tus als hoofdstad van Europa en zijn infrastructuren, vervult Brussel een centrumfunctie 

en trekt als dusdanig grote ondernemingen, Europese lobbies, congressen, enz. aan. 

Daartegenover staat dat de huurprijzen en de fiscale druk ontmoedigend werken voor 

KMO’s, en na een bevolkingsvlucht zou er ook wel een exodus kunnen komen van kleine 

en middelgrote ondernemingen naar de rand.

 

Vanwege het belang en de aard van de industrie en de markt voor nieuwe technologieën is 

in België niets mogelijk zonder dat Brussel erbij komt kijken. Vanwege de concentratie van 

ondernemingen, instellingen en overheidsdiensten in Brussel ramen analisten het aandeel 

van Brussel in de omzet van telecomoperatoren en aanbieders van diensten met hoge toe-

gevoegde waarde, op 20 tot 25%.

 

Aan de andere kant staat een Brussel met een bevolking met laag inkomen, met een hoog 

werkloosheidscijfer en dus met een grote sociale kloof. Met daarbij een groot percentage 

buitenlandse inwoners, al dan niet Europees, wordt de toegankelijkheid tot de nieuwe tech-

nologieën, zowel op fysisch als intellectueel vlak, een echte uitdaging.

 

 

Krachtens de bestaande wetgeving exploiteert het Gewest een telecommunicatienetwerk 

dat voorbehouden is aan gebruikers uit de gewestelijke en plaatselijke administraties, waar-

onder ook de ziekenhuizen en scholen.

Als dusdanig heeft het C.I.B.G. een licentie als telecomoperator en is ook ISP 

(Internet Service Provider). 

 

 

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest beheert de projecten die bedoeld 

zijn om informatica- en telematicatoepassingen te ontwikkelen en bij de openbare besturen 

van het Gewest in te voeren. Momenteel is het Centrum bij de meeste initiatieven terzake 

betrokken. Het Witboek schetst een overzicht van die activiteiten en van de vooruitzichten 

die uitgetekend worden door de volgende legislatuur.

 

Brussel is ontegensprekelijk het belangrijkste telecommunicatiecentrum van het land. 

Naast de traditionele operatoren vindt men er ook multinationale constructeurs plus ook 

een belangrijke niche van jonge ondernemingen die actief zijn in de sector van telecommu-

nicatiediensten en nieuwe informatietechnologieën, in het bijzonder in de videosector.

 

De oprichting en aanmoediging van nieuwe ondernemingen in de sector van telecommuni-

catie en multimediadiensten brengen niet alleen nieuwe economische activiteiten teweeg, 

tegelijk verhogen zij de concurrentiekracht van ondernemingen in het algemeen.

Sedert vele jaren zijn de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (G.O.M.B.)54 en haar dochterondernemingen overtuigd van het 
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belang van de sector voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen wonder dat een deel 

van de GOMB-investeringen naar die sector gaan.

 

Verder is het ook niet verwonderlijk dat de G.O.M.B. de kans aangegrepen heeft om een 

participatie te nemen in Mobistar.

 

Met de bedoeling eventuele synergieën tot stand te brengen tussen alle ondernemingen 

waarin de G.O.M.B. en haar dochterondernemingen participeren, werd Bruficom opgericht. 

Deze vennootschap heeft de participatie in Mobistar en alle andere participaties in de tele-

comsector overgenomen.

 

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (B.A.O.)55 wil de "openbare gesprekspart-

ner bij uitstek" zijn voor al wie in het Brussels Gewest wil ondernemen, of het nu om pro-

jectdragers, beginnende of volleerde ondernemers, KMO’s, zelfstandigen of buitenlandse 

investeerders gaat. Het B.A.O. speelt de rol van toegangsplatform naar de andere Brusselse 

instellingen. Het B.A.O. heeft een departement "Technologie en Innovatieprojecten", infor-

meert, adviseert en begeleidt bij de uitwerking van alle innovatieprojecten.

 

De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (K.H.N.B.)56 verstrekt haar leden allerlei 

diensten die hen bij het zakendoen kunnen helpen. De intussen meer dan drie eeuwen 

geleden opgerichte K.H.N.B. groepeert duizenden economische actoren en meer dan 150 

professionele en interprofessionele organisaties.

Het samengaan van de technologische en digitale revolutie en de deregulering van de tele-

communicatiemarkt heeft geleid tot de opkomst van nieuwe, erg winstgevende markten 

en heeft gezorgd voor ingrijpende veranderingen in onze maatschappij, in Brussel in het 

bijzonder.

 

 Deze revolutie schept toegevoegde waarde, nieuwe jobs ook, want zij is de voorbode van 

nieuwe markten, nieuwe specialiteiten die ontstaan dankzij de digitalisering die zorgt voor 

continuïteit in de transmissie van alle mogelijke gegevens. Kennis moet veel verder reiken 

dan welbepaalde deelgebieden. Bovenal moet men in staat zijn informatie uit te wisselen.

 

 De gewestelijke verantwoordelijken kunnen beslissen dat zij het voortouw nemen tot die 

verandering en deze ombuigen ten voordele van hun politieke doelstellingen.

 

Het Gewest beschikt al over een dubbel kabelnet, één voor telefoon, een ander voor tele-

distributie. Ten koste van tienduizenden miljoenen euro zijn deze netten zich snel aan het 

moderniseren onder druk van de toenemende concurrentie, zoals onlangs nog gebleken is 

uit de herstructurering in de Brusselse kabeldistributiesector.
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Het Gewest bezit voorts ook zijn eigen telecommunicatie-infrastructuur: het breedbandnetwerk.

 

Samen met de gemeenten heeft het Gewest de nodige regelgevende en administratieve 

middelen in handen om via het beheer van de wegen een belangrijke speler te worden in 

de Brusselse telematica en telecommunicatie. 

Momenteel woedt in Brussel zware concurrentie voor alles wat met internationale telefoon-

communicatie te maken heeft. Door de deregulering scherpt die concurrentie nog verder 

aan en dienen nieuwe spelers en nieuwe projecten zich aan.

Door het raamcontract dat met een operator gesloten werd, weet het Gewest zich verzekerd 

van de beste tarieven. Voor de rest moeten wij vaststellen dat het Gewest de ondernemin-

gen in Brussel geen gedifferentieerde en goedkopere diensten aanbiedt dan in de rest van 

het land. Toch biedt Brussel op dit punt voordelen die geen enkele andere stad in België 

kan voorleggen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beschikt over het Centrum voor Informatica voor 

het Brusselse Gewest en heeft de acties die het Centrum sedert 1987 opgezet heeft, 

onderschreven. Als wij kijken naar de experimenten die de voorbije jaren op het vlak van 

de Federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten gevoerd werden, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest niet meegerekend, zien wij een opeenvolging van dwalingen op 

wegen zonder einde, radicale koersveranderingen ook.

Anders dan het samenhangende, toekomstgerichte en vernieuwende beleid dat sedert 1987 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerd wordt, stellen wij bij de andere institu-

tionele entiteiten van het land onder meer het volgende vast:

- een gebrek aan continuïteit bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor 

nieuwe communicatietechnologieën in Vlaanderen, in Wallonië, bij de Franse 

Gemeenschap en bij de Federale Staat;

- radicale koerswijzigingen in het beleid, die erg nadelig uitvielen voor de gebrui-

kers in Vlaanderen;

- een versnippering van bevoegdheden, budgetten en inspanningen, bij gebrek aan 

transversaal beleid, in het Waalse Gewest, bij de Franse Gemeenschap en bij de 

Federale Staat;

- een laattijdig besef van de omvang van de problemen en weinig vooruitgang op 

het terrein naar pragmatische oplossingen in het Waalse Gewest, bij de Franse 

Gemeenschap en bij de Federale Staat;

- weinig eigen menselijke en materiële middelen in Vlaanderen, het Waalse Gewest 

en bij de Federale Staat; 

- weinig kritieke massa op het vlak van kennis en expertise in Vlaanderen, het 

Waalse Gewest, bij de Franse Gemeenschap en bij de Federale Staat.

Tegen de achtergrond van wat zich binnen de andere institutionele entiteiten afspeelt, biedt 

de technologische neutraliteit van het C.I.B.G. talloze voordelen:
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- een stevige positie tegenover privé-ondernemingen, waarvan het voortbestaan wan-

kel kan zijn zoals gebleken is uit het openspatten van de Internet-zeepbel in 2000;

- onafhankelijkheid tegenover dominante leveranciers, wat het ontstaan van cap-

tieve markten verhindert;

- een beleid dat afgestemd is op het gebruik van open standaarden, wat borg staat 

voor regelmatige en permanente toegang tot digitale diensten en toepassingen.

Vanwege zijn concentratie aan universitaire instellingen beschikt Brussel over een gigantisch 

multidisciplinair potentieel op het vlak van technologieën, exacte wetenschappen, menswe-

tenschappen en terreinervaring. Zo kan DISC, het Expertisecentrum met een Europese roe-

ping, uitgroeien tot een belangrijke speler voor de kennismaatschappij in Brussel.57

 

Brussel is ook de grootste tewerkstellingsstreek van het land. Meer dan 5000 ondernemin-

gen, grotendeels KMO’s, zorgen voor de economische ontwikkeling van ons Gewest.

 

Een klein, sterk verstedelijkt en homogeen grondgebied biedt de mogelijkheid een actief beleid 

te voeren op het vlak van nieuwe informatietechnologieën en wel door een ware netwerkcultuur 

uit te bouwen, die de stuwende kracht is achter ontwikkeling en maatschappelijke integratie.

Momenteel is er niet echt sprake van een debat over een omvattend, gewestelijk ICT-beleid. 

Tijdens de voorbije legislatuur noteren wij weinig of geen parlementaire vragen over dit 

strategisch thema, zien wij dat de burger voor de verkiezingen van juni 2004 weinig of geen 

vernieuwende voorstellen aangeboden krijgt, dat er in Brussel weinig of geen mediabelang-

stelling is voor projecten in deze sector. De volgende regeringsverklaring zal allicht, naar 

het voorbeeld van de Europese Unie, een aantal doelstellingen terzake bevatten. 

De afwezigheid van een vaste structuur die zich toelegt op administratieve vereenvoudiging 

wordt door het Observatorium van de Rechten op het Internet onderstreept in zijn rapport 

over de succesfactoren van E-government (Advies nr. 2 - december 2003); elektronisch 

bestuur moet hand in hand gaan met administratieve vereenvoudiging. 

In zijn witboek aan de vorige legislatuur had het C.I.B.G. al de aandacht van de decision-

makers gevestigd op de noodzaak om de invoering van nieuwe informatietechnologieën in 

de openbare diensten te koppelen aan een "re-engineering" van de administratieve taken. Nu 

moeten wij vaststellen dat op dat vlak weinig of niets gebeurd is, vanwege de weerstand tegen 

verandering bij de structuren maar ook vanwege het feit dat er op het vlak van de gewestelijke 

instellingen geen politieke verantwoordelijke is voor dit proces. Bij de informatisering van een 

complex administratief proces wijst het C.I.B.G. er tegenwoordig elke keer op dat dergelijke 

projecten gepaard moeten gaan met wetgevende, reglementaire of administratieve wijzigin-

gen, maar dat het niet de taak van het Centrum is om die door te voeren.
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Brussel ziet de moderne informatietechnologieën niet als hefboom tot modernisering 

op uiteenlopende gebieden waarvoor de politieke overheid bevoegd is, zoals inzameling, 

verwerking en bewaring van gegevens, de strijd tegen de criminaliteit, personeelsbeheer, 

ruimtelijke ordening, verkeersproblemen, enz. 

Als tegengewicht voor de administratieve en institutionele verwarring zouden de informa-

tietechnologieën op die manier verregaand kunnen bijdragen tot meer toegankelijkheid en 

transparantie van de openbare besturen. In dit verband kunnen wij verwijzen naar het aan-

zwellend aantal reglementen en aanbevelingen zowel op nationaal als internationaal vlak, 

waarvan de toepassing voor de betrokken overheden uiterst belangrijk is.58

De uitvoering van een actieplan dat bedoeld is om de economie en de ontwikkeling van het 

Gewest te baseren op het gebruik van kennistechnologieën is een handicap, want het is 

moeilijk een becijferde prognose te maken i.v.m. het ontstaan van nieuwe banen en dien-

sten, van de productiviteitswinst bij onze ondernemingen, van de betere werking van onze 

administratieve structuren.

Bijgevolg is het wenselijk om bij het C.I.B.G. als gespecialiseerde instelling, de samenhang 

in het ontwikkelingswerk en de opvolging van deze verschillende technologische evoluties 

te versterken.

De informatisering is een middel om betere dienstverlening te verstrekken en geen doel op zich.

Zoals al gezegd is de Brusselse context bijzonder. Dit gegeven biedt talloze voordelen en 

die voordelen zouden nog verder benut kunnen worden middels een voluntaristisch beleid 

inzake nieuwe technologieën. De uitzonderlijke menselijke en maatschappelijke verschui-

ving die door de nieuwe technologieën veroorzaakt wordt, en deze "historische overgang" 

naar een informatiemaatschappij kunnen wij gewoon ondergaan of ook bewust versnellen. 

Brussel heeft alle troeven in handen om die beweging te versnellen en uit te groeien tot een 

voorbeeld op het vlak van digitale diensten, stimulering van de productiviteit, schepping 

van nieuwe jobs, strijd tegen de digitale kloof en welzijn voor al zijn inwoners.

De weerstand tegen verandering is overwonnen. De ruimschoots positieve balans van de 

voorbije 5 jaar toont aan dat het Brussels Gewest van een administratie die nog grotendeels 

erg gecompartimenteerd en sterk hiërarchisch gestructureerd functioneerde, gegroeid 

is naar een netwerkgeschakelde administratie. Wij moeten van de volgende legislatuur 

gebruik maken om die beweging nog te versterken. En het ogenblik is ideaal om een sterk 

signaal uit te zenden naar het hele Gewest: laten wij de hefbomen van de nieuwe informa-

tietechnologieën gebruiken om Brussel om te vormen tot een voorbeeld van dynamisme.

Van de verandering van legislatuur gebruik maken om een duidelijk signaal uit te zenden is 

fundamenteel om deze uitdaging met succes aan te gaan.

3. Voordelen en 
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Via een voluntaristisch beleid kunnen wij Brussel een imago van "trend setter" aanmeten, 

een erg positief imago dus, en dit niet alleen tegenover de privé-ondernemingen maar zeker 

ook in de ogen van de inwoners, die fier kunnen zijn in een stad te wonen die het voorbeeld 

geeft. Positief ook in de ogen van de Europese Unie, die zich verheugd zal weten gevestigd 

te zijn in een stad die niet alleen haar aanbevelingen volgt, maar zelfs stukken beter doet. 

Het is ook een belangrijke troef inzake internationale visibiliteit.

Een duidelijk, voluntaristisch signaal uitsturen zal als rechtstreeks gevolg hebben dat 

andere projecten op het vlak van administratieve modernisering of maatschappelijk inte-

gratiebeleid ontluiken. Zo zal een "sneeuwbaleffect" ontstaan, waarbij het ene project het 

andere meesleurt. Maar dat zal alleen zo zijn indien alle projecten omkaderd worden door 

een in de tijd gespreide, gevalideerde en bekrachtigde strategie, die bovendien vooral ook 

naar alle spelers duidelijk kenbaar gemaakt wordt.

Er bestaat nog terughoudendheid over de gevolgen van de nieuwe technologieën voor de 

ongelijkheid tussen "zij die weten" en "zij die niet weten". Net zoals destijds de uitvinding 

van het schrift de kennis een slechte dienst zou bewijzen, aangezien alleen sommigen het 

schrift onder de knie zouden krijgen. Het is de onverschilligheid die voor een steeds grotere 

digitale kloof zorgt. Een voluntaristisch, sterk beleid kan, mits klein- of grootschalige acties, 

deze feitelijke toestand ombuigen. In verband met de digitale kloof maakt niets doen het 

probleem alleen maar erger.

Als wij Brussel middels een voluntaristisch beleid aan de spits van de nieuwe technologieën 

plaatsen, kunnen wij een gewestelijke identiteit versterken (of scheppen) met een moderne, 

dynamische uitstraling. Tegelijk is dit een essentiële maatstaf voor de hervormingen van de 

openbare diensten.59

De gewestelijke institutionele structuur is ingewikkeld en vele spelers zijn erbij betrokken. 

Een gecoördineerde en samenhangende structurering van de informatie zou de volgende 

economische voordelen kunnen opleveren:

- schaalbesparingen op alle gezagsniveaus, zoals dat al op economisch vlak gebleken 

is voor het gewestelijke breedbandnetwerk IRISnet alsook via het systematische 

gebruik van gegroepeerde opdrachten voor de aankoop van materiaal en ook voor 

het sluiten van licentieovereenkomsten en onderhoudscontracten;

- door het IT-verbruik binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen, wak-

kert men de vraag aan en schept men een competitief aanbod; op zijn beurt valoriseert 

dit de technologische knowhow van de Belgische ondernemingen en in het bijzonder 

van de ondernemingen die in het Brussels economische landschap geïntegreerd zijn;
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- het C.I.B.G. stelt de jongste jaren bij onze belangrijkste Europese partners een gun-

stige perceptie vast van de IT-ontwikkelingen, in het bijzonder wat de levering van 

on line diensten aan de burger betreft. Bovendien kan het Gewest een competitief 

voordeel opbouwen door zijn administratief proces te moderniseren en de toegang 

tot de documenten van zijn instellingen te vereenvoudigen. Dit moderne imago kan 

een bruikbare troef worden om ondernemingen en burgers aan te trekken zich in 

Brussel te komen vestigen en nieuwe jobs voor de Brusselaars te scheppen.

De verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën brengt grondige ver-

schuivingen in de organisatie van taken met zich mee. Nieuwe vormen van arbeid en 

arbeidsorganisatie moeten een kans krijgen om aan de noden van de kennismaatschappij 

te beantwoorden.

Naast de budgettaire noodwendigheden zijn er ook de operationele noodwendigheden  

die nopen tot een samenhangend en omvattend beleid op het vlak van nieuwe informatie-

technologieën.

Een overheidsinstelling kan het alleen niet langer aan om alle technologieën te beheersen. 

Kosten delen veronderstelt evenwel een samenhangend proces inzake uitrusting, ontwikke-

ling en onderhoud van IT- en telecommunicatiesystemen.

In sommige gevallen moet men voldoende kritische massa halen om een technologische 

sprong te kunnen maken, waardoor men niet verplicht wordt twee systemen tegelijk te 

beheren en men een overgangsperiode kan vermijden.

De inschakeling van een kenniscentrum zoals het C.I.B.G. voor alle instellingen binnen het 

gewestelijke landschap zorgt voor een versnelde integratie van nieuwe technologieën en 

werkt de standaardisering van toepassingen in de hand.

 Deze aanpak maakt het ook mogelijk de markt onder de beste omstandigheden te benade-

ren en de concurrentie te laten spelen, waardoor vermeden wordt dat de openbare besturen 

captieve klanten worden.

Het wordt zo ook mogelijk een beleid te voeren inzake gegevensbeveiliging dat gekoppeld 

is aan een gewaarborgde werking van de toepassingen bij schade aan de systemen, wat de 

openbare dienstverlening in het gevaar kan brengen.

 3.3  Voordelen op het operationele vlak 
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De brusselse context

Een voluntaristisch beleid voeren mag er niet toe leiden dat de weerstand tegen verandering 

bij de structuren genegeerd wordt of dat geen rekening gehouden wordt met de noodzake-

lijke wetgevende en reglementaire wijzigingen.

De impact van de elektronische administratie zit niet alleen in de toepassing van een 

technologie (push technologie) en in het leveren van diensten; ook moet zij oplossingen 

aanreiken. Het aanbod elektronische diensten stijgt maar de vraag volgt niet.60

Daarom moeten wij onze inspanningen verdubbelen om de maatschappelijke en economische 

impact van de administratie on line alsook de factoren die de vraag beïnvloeden, te meten.

De door het C.I.B.G. opgedane ervaring levert alvast een verzameling goede praktijken en 

succesfactoren op. Via de driejarenplannen werd het mogelijk beste praktijken uit te wisse-

len en ervoor te zorgen dat de lessen die uit die pilootprojecten getrokken konden worden, 

te verspreiden.

De onontbeerlijke noodzaak tot sterkere samenwerking tussen alle gewestelijke instellingen 

en de plaatselijke besturen lijdt niet de minste twijfel meer. Die noodzaak moet bevestiging 

krijgen door financiële steun vanwege het Gewest om het vertrouwen in en de veiligheid van 

de technologische omgeving te verzekeren. Een voluntaristisch beleid met betrekking tot 

de invoering van nieuwe technologieën in Brussel, omvat het streven naar normalisering, 

de ontwikkeling van open standaarden, gewaarborgde onafhankelijkheid tegenover leveran-

ciers en technologische innovatie.

60. http://www.toptheweb.net/en/index.htm. 

 Survey on quality and usage of publics services, PLS Ramball – November 2003.

 3.4  Beperkingen 
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Over het algemeen moet een voluntaristisch beleid op het vlak van telematica- en telecom-

municatieontwikkelingen ervoor zorgen dat:

 

- het Gewest kan beschikken over een krachtige infrastructuur die tegemoet kan 

komen aan de noden op de korte termijn en kan evolueren volgens de verwachte 

noden op de langere termijn, dit zowel van de gewestelijke en plaatselijke dien-

sten als ten gunste van burgers en ondernemingen; 

- het Gewest de ontwikkeling van toepassingen in de hand werkt om aan de eigen 

noden te voldoen en om diensten aan te bieden die burgers en ondernemingen 

terecht van een hoofdstad en internationale grootstad verwachten;

- het Gewest er alles aan doet om het ontstaan van "digitale daklozen" te voor-

komen en deze nieuwe technologieën voor iedereen toegankelijk te maken. 

Elektronische diensten blijven een aanvulling op de klassieke diensten van admi-

nistraties of ondernemingen. Het Gewest moet zorgen voor gelijke toegang tot 

deze diensten voor iedereen.

De revolutie van de nieuwe technologieën die bij het einde van de vorige eeuw op gang 

gekomen is, begint nu dieper te wortelen en zorgt voor ingrijpende veranderingen op alle 

vlakken van onze maatschappij. Niemand die dit nog tegenspreekt. Het meeste voordeel 

uit deze zich voltrekkende veranderingen zullen die mensen halen, die als eersten in deze 

informatiemaatschappij stappen.

 

Het is mogelijk onze sociale en economische organisatie efficiënter te maken en rationeler 

te laten werken door in de informatiemaatschappij te investeren. Meer welzijn voor onze 

burgers, op een billijke en rechtmatige wijze inspelen op zijn concrete behoeften dankzij de 

informatiemaatschappij... het zijn noodzaken.

 

Het idee om tot een omvattend beleid te komen, moet in Brussel vorm krijgen met de 

bedoeling interactie tot stand te brengen tussen programma’s voor IT-uitrusting, telecom 

en opleiding, en zelfs onderzoek. 

 

De nieuwe informatietechnologieën moeten op transversale wijze ten dienste gesteld wor-

den van het gewestbeleid, dit wil zeggen, zij moeten de ontwikkeling van ons Gewest op 

billijke wijze in de hand werken.

Om deze grote beweging van de informatiemaatschappij via een ambitieus voluntaris-

tisch beleid te versterken en voordeel te halen uit de uitzonderlijke ligging van Brussel, de 

hoofdstad van België en van Europa, legt het C.I.B.G. 4 kerndoelstellingen op tafel voor de 

volgende legislatuur: 

 

- ICT gebruiken als hefboom tot maatschappelijke integratie;

- ervoor zorgen dat Brussel het verschil maakt;

- uitbouwen van een echt IT-beleid naar KMO’s en zelfstandigen;

- uitbouwen van IT-oplossingen voor de gezondheidssector.

1. Doelstellingen

DEEL III
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Om deze doelstellingen hard te maken, moet het Gewest een strategie uitwerken. Deze 

strategie omvat een aantal acties die voor de volgende legislatuur als prioritair gelden. Deze 

prioritaire acties of projecten zijn gespreid in de tijd: acties of projecten op de middellange 

termijn, waarvan sommige al opgestart zijn en afgesloten, bijgestuurd of verbeterd moeten 

worden, en acties en projecten op de lange termijn.

 

De tabel bij het einde van dit hoofdstuk geeft een samenvatting van deze acties en projec-

ten. Voor elke actie of project geven wij 4 criteria: 

 

- Verspreiding: het C.I.B.G. heeft een project al uitgevoerd, afgesloten of is het aan 

het afsluiten, maar vanwege het succes vereist het project een vervolg: bijvoor-

beeld: uitdieping van de diensten, installatie van een bestaande toepassing in 

andere instellingen, verhoging van het aantal gebruikers. 

- Ontwikkeling: nieuwe projecten die een voorstudie, een pilootfase vereisen, en 

daarna, bij positieve evaluatie, uitvoering op grotere schaal.

- Partnership: IT is alom aanwezig geworden in ons dagelijks leven en in de activi-

teiten van de administraties. De meeste voorgestelde projecten doen een beroep 

op een gewestelijke partner. Dit moet, wil het Gewest met het opzetten van groot-

schalige projecten doorgaan, zich baserend op zijn basisknowhow: informatica, 

telematica en geomatica.

- Tijdsraming: de voorgestelde acties en projecten variëren van klein tot groot, 

zodat een differentiëring noodzakelijk is. In dit stadium wordt dit onderscheid 

alleen gemaakt tussen acties op de korte termijn (op minder dan een jaar uitvoer-

baar), acties op de middellange termijn (op minder dan 3 jaar uitvoerbaar) en 

acties op de lange termijn (gespreid over meer dan 3 jaar).

 

 

ICT en het Internet zijn krachtige katalysatoren voor groei en verandering. Zij hebben een invloed 

op alle aspecten van het dagelijks leven, zo in het onderwijs, op het werk en voor ons maatschap-

pelijk engagement. Tegelijk draagt de opgang van een kennisgebaseerde maatschappij en econo-

mie het risico in zich dat een nieuwe vorm van sociale ongelijkheid opduikt: de digitale kloof.

Geen toegang hebben tot het Internet en de nieuwe technologieën niet kunnen gebruiken 

is een belemmering geworden tot maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing. 

Hetzelfde geldt voor de toegang tot onderwijs en opleiding, waarbij het digitale analfabe-

tisme een hinderpaal zou kunnen vormen om mensen te laten leren en ten volle aan de 

maatschappij te laten deelnemen.

ICT ombuigen tot hefboom voor maatschappelijke integratie en niet tot uitsluiting, is moge-

lijk op voorwaarde dat een maatschappelijk samenhangend beleid gevoerd wordt, dat zich 

door vernieuwende acties ondersteund weet.

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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 2.1  ICT als hefboom tot maatschappelijke integratie
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Het begrip politiek beleid inzake toegang tot on line kennis, is een integratiebegrip, dat 

rekening moet houden met een maatschappelijke doelstelling en de diverse modaliteiten 

die ertoe bijdragen, coherent moet maken. Een dergelijk geheel wordt dan voor iedereen 

leesbaar en begrijpelijk.

Bij het toegankelijk maken van de gewestelijke informatie via de informatiezuilen heeft het 

C.I.B.G. van dit medium gebruik gemaakt om ook draadloos Internet te kunnen verspreiden.

Dit experiment met een twintigtal toegangspunten moet het Gewest op weg zetten naar de 

bouw van een WI–MAN,61 als de volgende Regering dit wenst. 

In Brussel staat niets de uitbouw van een gewestelijk netwerk voor draadloos, supersnel 

Internet in de weg. In Europa bestaan al voorbeelden, zoals Hamburg met zijn Hamburg-

Always-programma,62 maar ook in Hasselt in België of in de Verenigde Staten met New-

York (Converged Networking).

Steden en Regio’s die een eigen optischevezelnetwerk hebben - zoals Brussel - overwe-

gen een WI-MAN-oplossing om particulieren en professionele gebruikers supersnelle 

Internettoegang te bieden met de bedoeling te voorkomen dat deze in commerciële handen 

valt. Deze Steden streven naar een aanbod van verscheiden, competitieve diensten die borg 

staan voor een open en erg actieve markt voor die diensten, en bijdragen tot de maatschap-

pelijke integratie.

Zonder in alle technische details te treden, geven wij toch mee dat, met de WI-MAX-tech-

nologie63 als standaard, het tijdens de volgende legislatuur mogelijk is om op basis van 

het IRISnet-netwerk, de nodige infrastructuur te installeren die een afstand van 50 km kan 

overbruggen. De grote constructeurs hebben al op die evolutie geanticipeerd en zijn die 

verandering al op laptops en GSM’s aan het voorbereiden. Intel en Siemens werken samen 

om systemen en zenders/ontvangers te combineren die alle breedbandvarianten kunnen 

integreren, inclusief videofonie.

Brussel heeft dus alle troeven in handen voor het uitwerken van een voluntaristisch beleid dat 

zorgt voor Internettoegang voor iedereen, met draadloze aansluiting op het IRISnet-netwerk.

ADSL is momenteel een dure zaak en niets wijst erop dat de prijzen snel zullen zakken. 

Voor heel wat burgers is de prijs een factor tot maatschappelijke uitsluiting.

De politieke benadering die zich, los van de technologie, toespitst op de mannen en vrou-

wen in ons Gewest, tot nut van het algemeen, kan ertoe bijdragen om onze maatschappij 

minder duaal te maken en een groeiend aantal burgers in staat te stellen hun leven iets 

meer in eigen handen te nemen via collectieve betrokkenheid.

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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61.  WI – Metropolitain area network – een draadloos stadsnetwerk. 

62. http://www.jiwire.com/

63. Worldwide Interoperability for Microwave acces.

 2.1.1 WI-FI: gratis Internet voor alle Brusselaars
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Via een beleid dat plaats ruimt voor draadloze netwerken kan Brussel bewijzen dat het 

in staat is veranderingen op alle vlakken te integreren: sociaal, cultureel, economisch en 

democratisch.

Daarom stellen wij een pragmatische aanpak voor. Door WI-FI op 20 informatiezuilen 

te financieren kan het Gewest een grootschalig experiment opzetten en zo nagaan of de 

bestaande infrastructuur geschikt is voor een draadloos Internetaanbod.

Omdat universele operatoren nauwelijks belangstelling hebben om in dit soort techniek te 

investeren - omdat hun investeringen in WAP,64 GPRS65 en de aankoop van UMTS-licenties66 

niet echt winstgevend bleken en zij dus eerst de volumes ADSL- en Internet-diensten willen 

optrekken - is er geen andere keuze om bijkomende toegangspunten in Brussel te realiseren.

Ook al is het zo dat ervaren amateurs proberen burgernetwerken te ontwikkelen, zoals dat 

in Brussel het geval is met steun van het Gewest, toch lijken zij niet de ideale oplossing 

om een groot, supersnel, draadloos stedelijk Internetnetwerk uit de grond te stampen. 

Dergelijke diensten verstrekken aan een entiteit van 1 miljoen inwoners vereist immers een 

zekere professionele aanpak, neutraliteit en universaliteit van de toegang.

Via IRISnet beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een operator voor het uitbouwen van 

draadloze Internettoegang, waarbij het C.I.B.G. als beheers- en controle-instantie kan fungeren.

De gemeentehuizen die op IRISnet aangesloten zijn, kunnen de eerstvolgende etappes zijn 

voor de installatie van hotspots binnen het Brussels Gewest, gevolgd door de ziekenhuizen 

van het IRIS-net, de universiteiten en de gewestelijke gebouwen.

Vraag blijft: wie zal dat betalen?

De begrotingsmiddelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uittrekt voor nieuwe tech-

nologieën zijn niet naar wens uitrekbaar. Het is moeilijk de installatie van een draadloos 

datanetwerk te verantwoorden wanneer ons Gewest voor prioritaire investeringen staat in 

mobiliteit, of nog inzake ruimtelijke ordening, tenzij dit deel uitmaakt van een ruimer plan 

dat werk wil maken van de sociale kloof en van de maatschappelijke integratie en economi-

sche ontwikkeling van ons Gewest.

Allerlei oplossingen zijn mogelijk:

- partnership privé-sector / openbare sector door het uittekenen van een IRISnet-

dienst waarvan de investering door het Gewest bekostigd wordt maar waarvan het 

onderhoud verzekerd wordt door IRISnet, waarbij algemene diensten uitgebouwd 

worden die openstaan voor burgers en ondernemingen;

- financiering door het Gewest voor de investering maar facturatie van de dienst 

door IRISnet aan de KMO’s die gebruik maken van de supersnelle draadloze 

Internettoegang;

- de dienst is betalend voor alle particuliere en professionele gebruikers.

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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65. General Packet Radio Service.

66. Universal Mobile Telecommunications System.
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Tot besluit: eerste reden voor het bouwen van een supersnel draadloos netwerk in Brussel 

dat voor iedereen toegankelijk zou zijn, is ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot 

de kennismaatschappij. Tweede reden is dat dit lagere kosten zou betekenen voor de onder-

nemingen in Brussel, wat tegemoet komt aan onze sociaal-economische doelstellingen en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een vaste infrastructuur verlost. 

a.  Onderwijs en opleiding maken een periode van ingrijpende veranderingen door onder 

invloed van de voortschrijdende informatiemaatschappij, een maatschappij waarin een 

leven lang leren een vooraanstaande rol speelt.67 

 De voorbije tien jaar is het C.I.B.G., dankzij financiering door het Gewest, de stuwende 

kracht geweest achter de invoering van nieuwe technologieën in de lagere en middel-

bare scholen van Brussel.

 Installatie van PC’s, aansluiting op het IRISnet-netwerk, het experiment met WI-FI... 

men mag stellen dat Brussel de doelstellingen van Lissabon gehaald heeft.

 Toch blijft het zo dat de digitale kloof van de Stad op die manier afhangt van de capa-

citeit van de scholen om nieuwe technologieën in het leerproces te integreren. Bij indi-

viduele of groepsopdrachten doen leerlingen steeds vaker een beroep op ICT.

  De krachtige netwerkinfrastructuren zijn er. Nu is het zaak dat de Brusselse scholen 

zich engageren om de strijd aan te binden tegen het digitale analfabetisme. 4 PC’s in 

de lagere scholen en 8 PC’s is de middelbare scholen is ruim onvoldoende. Tot slot 

verdienen de leerkrachten bijzondere ondersteuning, waarvoor bijvoorbeeld gezorgd 

zou kunnen worden door de aanschaf van laptops. 

 Zo krijgt het middelbaar onderwijs één laptop per school, voorzien van WI-FI en aange-

sloten op een projector. Dit project is al gestart en zou uitgebreid kunnen worden met 

extra materieel in scholen met positieve discriminatie.

b.  Voor de lagere scholen moet bekeken worden in welke mate de Onderwijsgemeenschap 

vragende partij is naar bijkomende PC’s.

c. Tot slot zou het gebruik van PC’s volgens een "thin client" architectuur onderhoud van 

op afstand en dus lagere kosten mogelijk moeten maken.

d. Als men deze bestaande informatie wil gebruik als hefboom tot maatschappelijke integratie, 

moeten de computerlokalen van de scholen ook buiten de lesuren opengesteld worden.

  Het experiment in die zin dat samen met de gemeente en het Koninklijk Atheneum van 

Sint-Lambrechts-Woluwe opgezet werd, bleek een groot succes. Er bestaat wel degelijk 

een publiek om van deze voorzieningen buiten de schooltijden gebruik te maken.

DEEL III
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67. Elearning - Betere e-learning voor Europa: Viviane Reding, Commissaris voor onderwijs 

 en cultuur – 2003.

 2.1.2 Meer en vlotter toegankelijke PC’s in de scholen 
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 Het is dus mogelijk om tegen een aanvaardbare kostprijs, werk te maken van de toe-

gankelijkheid van deze voorzieningen binnen het gewestelijke grondgebied, die zich 

in gemeenten bevinden waar de penetratie van nieuwe informatietechnologieën bij de 

bevolking laag is en waar de nood groot is om gericht te strijden tegen de ongelijkheid 

op digitaal vlak.

 Via een partnership tussen Gemeenten, de betrokken Inrichtende Machten en het 

C.I.B.G. zou een dergelijk project werkelijkheid kunnen worden.

 Met een recurrent budget van ongeveer 300.000 euros zouden 6 centra buiten de 

schooltijden open kunnen zijn. Zij zouden toegankelijk gemaakt kunnen worden voor 

alle burgers en zo een rol spelen op het vlak van maatschappelijke integratie.

e. De Franse Gemeenschap is bevoegd om pedagogische software ter beschikking te stel-

len voor leerlingen en leerkrachten. Over het strategisch plan tot integratie van ICT in de 

Franse Gemeenschap in België is in juli 2002 binnen de Regering een akkoord bereikt, 

dat 48 maatregelen omvat. Wat Brussel betreft liggen sommige van die maatregelen 

volledig in lijn met de doelstellingen van het C.I.B.G. en in het bijzonder van de spelers 

van het Multimediaplan tot informatisering van de scholen. Dat is uiteraard het geval 

voor de gemeenschappelijke productie en/of aankoop van educatieve producten alsook 

de - zo mogelijk gratis - verspreiding ervan onder alle Brusselse schoolinstellingen.

f. Ook zou het C.I.B.G., dankzij zijn bevoorrechte contacten binnen het Multimediaplan 

en zijn sectorkennis, in samenwerking met de Franse Gemeenschap en het Vlaams 

Gewest, de verspreiding kunnen bevorderen van pedagogische tools die de scholen zelf 

ontwikkelen en uitwisselingssystemen kunnen invoeren om een gemeenschappelijke 

benutting van de persoonlijke pedagogische producties van de leerkrachten te organi-

seren. Het C.I.B.G. zou ook kunnen zorgen voor een zo volledig en gebruikervriendelijk 

mogelijke interface alsook voor de nodige visibiliteit van deze uitwisselingstool in de 

sites van de scholen en in de portaalsite.

Technologie en connectiviteit mogen niet onze enige bekommernissen zijn. Wij moeten 

waakzaam blijven voor de middelen en het meest geschikte moment om optimaal gebruik 

te maken van e-learning in scholen, universiteiten en op de werkplek.

Het C.I.B.G. komt geen taak toe inzake pedagogische inhoud, die een bevoegdheid is van 

de Gemeenschappen, maar houdt zich wel bezig met context, efficiëntie, rentabiliteit, nor-

malisering en kwaliteit.

Sedert kort maakt de Europese Commissie er werk van om een rationeel en doelgericht 

gebruik van ICT in onderwijs en opleiding te promoten. In partnership met de U.L.B. heeft 

het C.I.B.G. enige ervaring opgedaan met opleidingen ten behoeve van de informatici die 

het IRISnet-netwerk gaan gebruiken.

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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52

DEEL III

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid

Volgens dit scenario wordt de capaciteit om ICT en het Internet te gebruiken, een nieuwe 

vorm van zogenaamde "digitale" alfabetisering, een conditio sine qua non voor de creatie, 

de innovatie en de ondernemingsspirit.68

De volgende legislatuur zal met deze realiteit rekening moeten houden en een e-learning 

actieplan moeten uitvoeren dat volgens 3 krachtlijnen opgebouwd is:

- talenonderwijs;

- wetenschappen en technologie;

- cultuur en burgerschap.

a.  Voor de Administraties binnen de IRISnet-kring

 

 Op het Internet moet gratis inhoud die door andere openbare instellingen aangeleverd 

wordt, ter beschikking gesteld worden van de ambtenaren van het Gewest (domein irisnet.

be). Het lijkt voor de hand liggend dat een tweetalig Gewest zoals Brussel van talenonder-

wijs een zwaartepunt maakt in zijn opleidingsbeleid ten behoeve van zijn ambtenaren. 

 

  Via een partnership met SELOR voor de inhoud en Bruxelles-Formation voor de "coa-

ching" van cursisten bijvoorbeeld, zou het C.I.B.G. de technische aspecten voor zijn reke-

ning kunnen nemen, dit wil zeggen het hosten en onderhouden van een LMS (Learning 

Management System), zijnde het aanmaken en beheren van on line cursussen, beheer 

van de gebruikers en virtuele klas voor eventueel collaboratief werk). De audio- en video-

inhoud die in een taalcursus zeker aanwezig zou zijn, zou aangemaakt kunnen worden 

in de multimediazaal van het C.I.B.G., rechtstreeks in een voor Internet geschikt formaat 

(streaming). De cursussen zouden lessen Frans, Nederlands, Engels en Duits zijn.

 In het kader van een partnership met de GSOB69 zou het Gewest een portal kunnen 

opstarten betreffende de opleidingen die de GSOB verstrekt en met minstens een lijst van 

de aangeboden cursussen, een on line inschrijvingsformulier en alle cursusdocumenten. 

Dergelijke site zou een referentie kunnen worden voor alle materies die in het bijzonder 

de gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren interesseren. Ondersteuning voor de aan-

maak van Internet content moet eveneens overwogen worden.

b.  Met de scholen van het Multimediaplan 

 

 Voor de leerlingen zou het C.I.B.G. zich kunnen toeleggen op de aanmaak van content 

in samenwerking met de Brusselse instellingen die rechtstreeks met de bevolking in 

contact staan. Inhoud over brandpreventie (DBDMH) of over milieu (BIM) en ver-

keersveiligheid (BIVV) Net zoals bij de taalcursussen zou de audio- en video-inhoud 

aangemaakt kunnen worden in de multimediazaal van het C.I.B.G. Via de gewestportal 

zou deze inhoud ter beschikking gesteld worden van iedereen.routière (IBSR). 

68. http ://www.elearningeuropa.info/

69. Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur: Sedert 1994 is het maatschappelijk doel van de 

school het organiseren, voor rekening van de plaatselijke openbare besturen, van opleidingen 

die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gemeentediensten en de OCMW’s. Het 

betreft dus in hoofdzaak korte opleidingen met directe professionele inslag.
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 In elke school is een resourcepersoon aangesteld die zich met het PC-lokaal moet 

bezighouden. Deze personen, vaak computerleken, hebben ondersteuning nodig. Het 

C.I.B.G. zorgt hiervoor sedert de start van het multimediaplan. Toch zullen vanwege de 

"turn over" van de resourcepersonen en een mogelijke overschakeling naar open source 

en "thin client" technologieën grotere, bijkomende noden ontstaan. Via onze website 

http://www.ond.irisnet.be hebben wij een gids voor de resourcepersoon uitgegeven, die 

de meest courante bewerkingen bevat gecombineerd met beelden en commentaar.

 

c.  Met de gewestelijke instellingen 

 

 Het C.I.B.G. beschikt over expertise inzake informatica en geomatica. Deze expertise 

wordt middels een opleidingsprogramma overgedragen: het C.I.B.G. leidt elk jaar bijna 

500 mensen op in de Brusselse administraties. Deze opleidingen slaan op "gewone" 

kantoorautomatisering maar ook op bijzondere projecten (bijvoorbeeld opleiding in het 

gebruik van het "content management system" voor de gewestportal) en gespecialiseerde 

onderwerpen: dat is zo met de UrbIS-opleidingen en dat zou zo kunnen worden met 

gebieden zoals telecommunicatie (IRISnet) en aanverwante "E-government"-technolo-

gieën zoals EAI70 (in verband met organisatiebeheer) of XML71 (Internet-technologieën). 

 Deze vaak multidisciplinaire expertise moet gedeeld worden. Ideale partner voor de aan-

maak van dit soort cursussen, die in hoofdzaak volgens het e-learningprincipe werken, 

zou DISC72 zijn.

 Het Gewest zou de gewestelijke instellingen kunnen voorstellen de technische partner te 

zijn in Europese programma’s en zo de tussenschakel te worden voor alweer een stap 

richting informatiemaatschappij.

De nieuwe technologieën zouden een schitterend hulpmiddel kunnen zijn om te zorgen 

voor inspraak van de burgers in het bestuur van ons Gewest, onze gemeenten.

Zo zou het bestuur van onze gemeenten doorzichtiger kunnen worden door het publiceren 

van de beslissingen van de plaatselijke overheden, zoals dat al het geval is via CCRL.73

Op het vlak van de plaatselijke democratie: een ander voorbeeld zou kunnen zijn de opstart 

van een openbare onderzoekssite voor overleg in verband met stedenbouwkundige vergun-

ningen: zoals de site http://www.wegennet.irisnet.be . 

Deze site zou burgers kunnen begeleiden in de opvolging van hun bouw- en werfvergun-

ningsprocedure. 

Andere functies zouden kunnen zijn: on line raadpleging van documenten, de organisatie 

van vragen-antwoorden via e-mail, weergave van plannen en luchtfoto’s.

70. Enterprise Application Integration. 

71. Extended Market Language.

72. Binnen het Brussels Gewest het eerste vaste centrum voor de kennismaatschappij. Dit 

Transdisciplinaire Expertisecentrum met Europese roeping berust op de expertise van zijn 

stichtende leden, de ULB en de VUB.

 http:/www.ccrl.irisnet.be
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Tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan 

(GewOP) dat van 15 november 2001 tot 30 januari 2002 liep, werden drie live chatsessies 

op het Internet georganiseerd tussen de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de burgers, scholen en ondernemingen van Brussel.74 

Dit is een nieuw medium voor politieke decision-makers die de positieve en negatieve 

reacties van de bevolking willen horen. Voor de burgers is het een interessante manier om 

rechtstreeks met de Minister in contact te komen.

De ontwikkeling van de gewestportal75 zal uitmonden in blijvende vernieuwingen, onder 

meer de integratie van de elektronische identiteitskaart als toegang tot de portal, als iden-

tificatie dus. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou snel moeten beschikken over één enkel oproep-

nummer/dienst voor telefonische ondersteuning: het on line plaatsen van informatie, hoe 

relevant en goed gestructureerd ook, genereert telefoonoproepen. Het contactpunt dat 

vermeld staat in de pagina’s van de site zou het nummer van de administratie in kwestie 

moeten zijn, maar snel zal blijken dat een eerste uitfiltering dient plaats te vinden door 

middel van een uniek en zo mogelijk gratis nummer.

Tot slot is on line uitzending van de werkzaamheden van de Brusselse Gewestraad door 

middel van de video streamingtechnologie wenselijk. Het C.I.B.G. heeft in oktober 2001 twee 

video-opnames gemaakt in het halfrond van het Brusselse Parlement (algemene beleidsver-

klaring van de Regering door de Minister-Voorzitter en de reactie van de Parlementsleden op 

deze verklaring de week nadien). Om deze dienst op langere termijn in te voeren en verder 

te gaan op deze democratische en vernieuwende weg, kan het C.I.B.G. het Parlement ofwel 

een "complete" oplossing voorstellen - met name de interne en externe uitzending van de alle 

parlementaire werkzaamheden, waarvoor de installatie van een regie in het halfrond vereist 

zou zijn - ofwel een zogenaamde "lichte" oplossing - die zich zou toespitsen op bepaalde bij-

zondere gebeurtenissen, zoals actuele kwesties of de start van het parlementair jaar, waarvoor 

de opstelling van een tijdelijk captatiesysteem vereist is.

Ook bij de andere parlementaire instellingen zoals de VGC of de ACCF zou het werk van 

sommige parlementaire commissies eveneens uitgezonden kunnen worden. 

De twee sterprojecten voor de volgende legislatuur zijn: de diensten van de gewestportal 

en de invoering van de elektronische identiteitskaart. Twee projecten waarvoor het grootste 

deel van het werk uit communicatie zal bestaan. Op dit vlak moet het Gewest een bijzon-

dere inspanning leveren, met name:
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- door middel van een reclamecampagne voor de portal en de diensten 

 die deze aanbiedt;

- door het uittesten van de prestaties / ergonomie van de portal voor de burger 

(doelgroep): post-projectanalyse van het type "eye tracking";

- door het on line plaatsen van formulieren om de kwaliteit van de portal uit te tes-

ten: regelmatige tevredenheidsmeting, wat een indicator vormt voor de behoeften 

van de burger;

- in verband met de elektronische identiteitskaart: uittekenen van een doelgroep 

van burgers om de kaart uit te testen (via gewestelijke piloottoepassingen), 

waarna hun indrukken ingezameld worden.

Het valt te betreuren dat, ondanks het enorme succes van de website brussel.irisnet.be, 

deze tot nu toe niet vaker gebruikt werd voor communicatiecampagnes op de verschillende 

gezagsniveaus, bijvoorbeeld bij crisistoestanden zoals: de sluiting van het viaduct ‘Drie 

Fonteinen’ of de brand bij Carcoke.

ICT kan ook een middel zijn om cultuur toegankelijker te maken of voor het uitbouwen van 

het "CyberCulture"-project. Via dit laatste project heeft het Gewest beveiligde webhosting 

met grote capaciteit en een streaming server ter beschikking gesteld van vzw’s die eigen 

culturele inhoud via het Internet aanbieden en gesubsidieerd worden door het Gewest, de 

Franse Gemeenschap of de VGC. Nu al omvat dit project 2 belangrijke vzw’s (Constant vzw 

en Boups) en zou naar andere vzw’s uitgebreid kunnen worden.

Zo heeft het C.I.B.G. een bijzonder efficiënte en volledige toepassing ontwikkeld waarmee 

de studenten van alle Nederlandstalige hogescholen en universiteiten on line een kot kun-

nen huren.76 Deze knowhow zou uitgebreid kunnen worden voor het maken van reservaties 

voor culturele activiteiten in Brussel.

 Identificatie door middel van de elektronische identiteitskaart zou het vertrouwen van 

burgers en ondernemingen bij hun interacties met het Internet moeten verhogen. Toch 

moet de kaart, ondanks overdreven hoge veiligheidsstandaarden, gekoppeld worden aan 

een "labelling" van de toepassingen waarin zij gebruikt wordt. Het C.I.B.G. zou, na grondige 

analyse van de toepassing die op een website aangeboden wordt, het label (al dan niet) kun-

nen toekennen, wat de waarborg inhoudt dat de minimale beveiligingsvoorwaarden vervuld 

zijn opdat een transactie met een elektronische identiteitskaart op de site in kwestie de 

surfer alle nodige waarborgen biedt. Dergelijke labelling zou zowel voor openbare sites als 

privé-sites kunnen gelden. Het voordeel is tweevoudig: de burger geruststellen door hem 

met zekerheid aan te geven dat hij zich in een officiële gewestelijke of privé-site bevindt, en 

het imago van het gewestelijke merk verbeteren. 
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Sedert kort werkt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op 

basis van sectorale comités. Deze Commissie verricht belangrijk werk maar lijkt onderbe-

mand, en een equivalent zou opgericht kunnen worden om heel in het bijzonder alle gewes-

telijke en gemeentelijke materies aan te pakken: Welke voorwaarden gelden om toegang 

te krijgen tot de administratieve documenten van de gemeente? Welke bescherming van 

de persoonsgegevens biedt de gewestelijke portal? Maakt IRISbox, het elektronisch loket, 

gebruik van het Rijksregisternummer? Wat zijn de technische waarborgen in verband met 

elektronisch stemmen? Videobewaking in sommige gemeenten, on line authentificatiesy-

steem en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens? enz. Deze Commissie zou rechtstreeks 

verslag kunnen uitbrengen aan het Parlement en zou uit gewestelijke en gemeentelijke 

vertegenwoordigers kunnen bestaan.

Het C.I.B.G. is vragende partij in verband met de invoering van een externe controle op alle 

toepassingen en ontwikkelingen met nieuwe technologieën. Dit blijkt onontbeerlijk om het 

vertrouwen en de geloofwaardigheid in de toepassingen die het ondersteunt, te verzekeren.

Met zowat 25% is Brussel goed voor een groot deel van de omzet van Belgacom. In ruil 

krijgen de burgers en ondernemingen van Brussel geen enkele bijkomende dienst of voor-

delige tarieven aangeboden. Anderzijds beschikt het Gewest over zijn eigen netwerk en dat 

netwerk rekent de administraties een vast bedrag aan voor alle intra-IRISnet communica-

tie. Wanneer een gewestministerie een Gemeentebestuur binnen Brussel opbelt, kost dit 

gesprek bijna niets. Deze oplossing levert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besparingen 

op van zowat 30% op al zijn vaste, mobiele en datacommunicatie. 

Het contract van het Gewest met de Tijdelijke vereniging IRISnet loopt op 27 april 2010 ten 

einde. Tegen die tijd zal een nieuw bestek uitgeschreven moeten worden en zal opnieuw 

een offerteaanvraag georganiseerd worden voor het operationele beheer van het net. Dat 

kan eventueel het ogenblik zijn om de IRISnet-werkingskring, dit wil zeggen de toegelaten 

klanten, aan te passen en die kring open te stellen voor de burgers en ondernemingen bin-

nen het Brusselse grondgebied.

Het C.I.B.G. stelt voor om: 

- een juridische en economische haalbaarheidsstudie uit te voeren over de open-

stelling van IRISnet naar de burgers en ondernemingen die op het Brusselse 

grondgebied gevestigd zijn;

- een pilootproject op te zetten met de burgers: bijvoorbeeld de gewestelijke en 

gemeentelijke ambtenaren die in Brussel woonachtig zijn;

- een pilootproject op te zetten met de ondernemingen: bijvoorbeeld de ondernemin-

gen die gevestigd zijn in de industrieparken die eigendom zijn van de GOMB. 
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Deze voorbereidende fase zou de richting kunnen aangeven voor het bestek, en zou men 

naar het voorbeeld van wat in grote steden in de Verenigde Staten77 bestaat, een vast bedrag 

kunnen aanrekenen voor alle plaatselijke gesprekken, of tenminste de telecomoperatoren 

die hun diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbieden, verplichten hun vaste 

tarieven te moduleren in het licht van de belangen van ondernemingen en Brusselaars. 

Via een consortium met Telindus organiseert het C.I.B.G. de installatie van de infrastruc-

tuur voor het afleveren van de elektronische identiteitskaart in de Brusselse gemeenten. 

Op dit ogenblik is de opdracht nog niet toegewezen. Ook de evaluatie van het proefproject 

(eerste 11 gemeenten, Sint-Pieters-Woluwe in het Brussels Gewest) staat voor 2004 op het 

programma. Deze installatie, ook wel "roll-out" genoemd, zal voor de Brusselse gemeenten 

niet zonder problemen verlopen. 

Zo zullen alle 578 Belgische gemeenten zich moeten uitrusten met een IT-infrastructuur (1 PC 

voor de registratie of RA-PC per 10.000 inwoners en 2 RA-PC-lezers) en bijkomend personeel 

moeten inschakelen om alle Belgen tegen 2007 een elektronische identiteitskaart te bezorgen.

Het goede nieuws is dat het Federale Regeerakkoord bepaald heeft dat de algemene invoe-

ring (bijna) zonder meerkosten voor de gemeenten zal plaatsvinden: de aankoop van het 

materiaal, de terbeschikkingstelling van personeel (in hoofdzaak afkomstig van De Post) 

alsook de bijstand en de opleiding van het gemeentepersoneel zullen voor rekening zijn 

van de Federale Staat. Het hardwareonderhoud en de telecommunicatiekosten zijn voor 

rekening van de gemeente.

Het slechte nieuws is dat deze roll-out, vanwege de omvang van de operatie, volgens ons 

nooit binnen de gestelde termijnen mogelijk zal zijn. Bemerk dat deze problematiek een 

zaak is voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Rijksregister.78

Daartegenover staat dat de Gewesten wel een belangrijke rol wacht voor het ter beschik-

king stellen van toepassingen voor deze befaamde elektronische identiteitskaart, voor de 

ondersteuning die zij hun gemeenten kunnen bieden om zich ruimer uit te rusten dan het 

minimum dat het Rijksregister voorschrijft. 

De gemeenten hebben meer lezers nodig dan wat de Federale Staat voorgerekend heeft. Zo 

moeten de verschillende vestigingen en buitendiensten van de gemeenten uitgerust wor-

den, en dat geldt ook voor crèches of bibliotheken. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe schat 

dat zij in totaal 70 lezers nodig heeft. Aankoop, aansluiting en onderhoud van deze lezers 

alsook de software die nodig is om op PC te zien wat de lezer op de kaart leest, zouden door 

het Gewest gesubsidieerd moeten worden wil er echt toegevoegde waarde ontstaan voor de 

burger. Gebeurt dat niet, dan dreigt het SIS-kaartsyndroom: nog steeds heeft de burger het 

voordeel van dergelijke kaart niet op waarde weten te schatten.
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Op dit ogenblik mag de elektronische identiteitskaart op technologisch en veiligheidsvlak 

een succes genoemd worden, maar het ontbreekt haar duidelijk aan toegevoegde waarde. 

Waar zal die kaart nu eigenlijk toe dienen? 

Er moet dus een beleid komen dat mikt op een optimale aanwending van de mogelijkheden 

van de kaart. Zo zou de Regering een perfect voorbeeld van doelgroep kunnen zijn voor het 

gebruik van de elektronische identiteitskaart en de toepassing Kanselarij kunnen verbeteren: 

al vele jaren gebruikt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een computertoepassing om de 

dagorde van de Ministerraad te beheren. De nota’s en bijlagen alsook de bijwerkingen van de 

dagorde worden niet langer op papier (een hele berg) naar alle betrokken doorgestuurd. Dat 

was een grote stap voorwaarts, maar wij moeten nog verder gaan: de vergadering zelf infor-

matiseren en de archivering en verspreiding van de beslissingen informatiseren. De strenge 

beveiliging van de toegang tot de toepassing zou voortaan met de elektronische identiteits-

kaart kunnen plaatsvinden. Door het plaatsen van PC’s in de zaal van de Ministerraad zouden 

de Ministers on line de documenten kunnen raadplegen waarvan tijdens de vergadering 

sprake is. Op die manier zou opnieuw een berg nodeloos papier wegvallen.

Bij gebrek aan toepassingen en zonder een voluntaristisch beleid op het vlak van inhoud en 

de ontwikkeling van diensten met toegevoegde waarde die de elektronische identiteitskaart 

gebruiken, zal de burger zich niet achter dit project scharen.

Net als een gewoon loket is een elektronisch loket bedoeld om burgers, ondernemingen en 

besturen informatie met elkaar te laten uitwisselen. Deze uitwisseling van administratieve 

informatie (attesten, uittreksels uit akten...) of praktische informatie (vuilnisophaling, inschrij-

ving voor stages...) gebeurt doorgaans door middel van een formulier. Dergelijke formulieren, 

tot nu toe op papier, kunnen voortaan makkelijk een elektronische vorm krijgen. 

Opzet van het elektronisch loket moet zijn:

- informatie verstrekken aan de gebruiker;

- formulieraanvragen efficiënt beheren;

- zo mogelijk, op formulieren moeten gegevens waarover het bestuur al beschikt, 

vooraf ingevuld zijn;

- invullen van het formulier door de gebruiker, met on line assistentie;

- validering van het formulier;

- voorlegging van het ingevulde en gevalideerde document aan de aanvrager, 

gevolgd door aanvaarding en handtekening;

- gelijkschakeling van de formulieren op semantisch vlak (samenhang van de ele-

menten) en inzake lay-out (grafisch charter);

- samen bestaan van klassieke dragers en procedures (papier, fax, telefoon) 

 voor formulierbeheer;

- archivering van de documenten;

- zo mogelijk, integratie van deze gegevens in het computersysteem 

 van de dienst in kwestie.
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Een elektronisch loket kan men vergelijken met de elektronische versie van een gewoon loket.

De aflevering van een document aan het loket van een bestuur, doorloopt doorgaans  

4 etappes, die ook bij een elektronisch loket op dezelfde wijze terug te vinden zijn.

1.  Informatie of navraag over een procedure. 

2.  Indiening van een aanvraag. 

3.  Onderzoek van de aanvraag. 

4.  De beslissing. 

Gedetailleerde beschrijving van deze etappes:

•  De burger heeft een vraag te stellen aan zijn gemeente. 

 Hij begeeft zich naar het loket van zijn gemeente.

Om te weten welke procedure hij moet volgen, gaat hij naar de portaalsite van het Gewest of naar een 

informatiezuil, zonder per se te weten tot welke bevoegde instelling hij zich dient te wenden. Dankzij 

de organisatie van de site, de inhoud en een zoekrobot die zijn verzoek in zijn taal interpreteert, komt 

hij automatisch bij de procedure die hij dient te volgen en het formulier dat hij moet invullen.

• De burger maakt zich kenbaar door de ambtenaar zijn identiteitskaart te tonen.

De burger maakt zich kenbaar door zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord in te tikken. 

Binnenkort maakt hij zich kenbaar door zijn elektronische identiteitskaart in de lezer van zijn 

PC te schuiven.

• De burger ontvangt het gevraagde formulier en vult het in.

Bij afwezigheid van de ambtenaar, zal een interactieve help of eventueel een helpdesk de burger 

begeleiden bij het invullen van het formulier dat hij gedownload heeft. Wat het gemeentebestuur 

al van hem weet, is al ingevuld: naam, voornaam, officieel adres).

• De burger tekent het formulier en geeft het terug aan de ambtenaar.

De burger stuurt zijn formulier via het Internet terug of maakt zijn dossier rechtstreeks aan het 

gemeentebestuur over. 

• Gebeurlijk vraagt de ambtenaar de burger om te betalen, vaak onmiddellijk en in baar geld.

Gebeurlijk verricht de burger een on line betaling. Hetzij on line, hetzij via een overschrijving.  

De betalingsinstelling stuurt het gemeentebestuur het betalingsbericht.
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• De ambtenaar neemt het aanvraagformulier en valideert het.

Het gemeentebestuur dat de aanvraag binnenkrijgt, stuurt een bevestiging van ontvangst dat een 

dossiernummer bevat. Zo kan de burger de evolutie van zijn dossier via de portaalsite van het 

Gewest of een informatiezuil volgen.

• Indien de aanvraag niet onmiddellijk behandeld kan worden, onderzoekt het gemeente-

bestuur de aanvraag volgens de procedure die voor dit soort aanvragen geldt. 

Hiertoe vraagt het gemeentebestuur de burger eventueel om bijkomende documenten. De 

burger belt naar het gemeentebestuur om te vragen hoe het met zijn dossier staat.

Hiertoe communiceert het gemeentebestuur rechtstreeks via elektronische weg, eventueel in real-

time, met de andere instellingen. De burger dient niet langer de moeizame weg af te leggen om 

alle aanvullende informatie die bij deze instellingen beschikbaar is, te verzamelen. De procedure 

wordt voor de burger een stuk eenvoudiger. De burger krijgt in real-time informatie over de evo-

lutie van zijn dossier, de ontbrekende aanvullende of ontvangen documenten, de historiek van 

zijn contacten met het gemeentebestuur over het dossier.

• De ambtenaar geeft de burger het gevraagde document of het verwachte antwoord.

De burger wordt bij het eind van de procedure rechtstreeks op de hoogte gebracht via e-mail of 

SMS. De ambtenaar steekt het document onder omslag en stuurt het naar het thuisadres van de 

aanvrager, die het binnen de 3 dagen ontvangt.

Naargelang het geval, indien de burger dit goedvindt, maakt de ambtenaar een kopie van het 

document rechtstreeks over aan de instelling die het nodig heeft 

(Sociale zekerheid, andere instelling, werkgever, ...).

De invoering van het elektronisch loket wil de contacten tussen de burger en de overheid 

vereenvoudigen en verrijken, waarbij de burger de historiek van zijn dossier thuis of op het 

werk kan opvolgen via de gewestportal of in de stad via een informatiezuil. Anderzijds moet 

zij de burger nieuwe manieren aanreiken om met de overheid te communiceren, door de 

contacten te vereenvoudigen en te versnellen.

De invoering van het loket is niet bedoeld om de contacten tussen burgers en overheid af te 

schaffen, maar om die contacten efficiënter te maken en om de wachtrijen aan de loketten te 

verminderen en per saldo de burger een beter onthaal te verzekeren. Hoe gesofisticeerd het 

elektronisch systeem ook, nooit zal het de beambten in vlees en bloed kunnen vervangen, nu 

niet, morgen niet. Wie immers zal het probleem van onze burger oplossen wanneer het on line 

formulier niet overeenstemt met de kleine vakjes op het papieren formulier? Wie deze vraag stelt, 

geeft meteen al het antwoord. Niet alle problemen zijn aan het elektronisch loket op te lossen.
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De gewestelijke steun die gezorgd heeft voor de financiering van de plaatselijke besturen 

voor de installatie van IRISbox, zal allicht de weg effenen naar identificatie van de burger 

via de elektronische identiteitskaart, die bruikbaar wordt op gesloten en open netwerken en 

toegang verleent tot privé- en openbare diensten op het Internet. 

Binnen dit kader moeten wij doorgaan met het aanmaken van nieuwe formulieren zowel 

voor de plaatselijke besturen als voor de gewestelijke instellingen, gekoppeld aan beveiligde 

elektronische betaling.

De nog komende inspanningen slaan op de integratie van de back-office procedures bij de 

betrokken administraties en op de communicatie naar burgers en ondernemingen om de 

voordelen van deze nieuwe manier van werken aan te tonen. Het C.I.B.G. kan die taak op 

zich nemen met de financiële middelen die de volgende Regering zal moeten vrijmaken. 

Met een dienstverlenende infrastructuur zoals het C.I.B.G. kunnen de gewestelijke en 

plaatselijke spelers schaalbesparingen realiseren en een beveiligingsniveau halen dat zij 

afzonderlijk nooit zouden kunnen bewerkstelligen.

Tijdens de volgende legislatuur zou de Regering de IRISnet-klanten kunnen aanmoedigen 

gebruik te maken van de volgende diensten:

- de productie en de updating van UrbIS;

- een "data center" dat geschikt is voor het hosten van toepassingen 

 van diverse besturen;

- een gewestelijk en plaatselijk back-up center;

- de ontwikkeling van software die zorgt voor samenhang in het gewestelijk en 

plaatselijk beheer.

Het C.I.B.G. kan bogen op ruime ervaring met diverse GIS-systemen op de markt.

De ontwikkeling van gemeenschappelijke platformen, die allerlei projecten in hun ruimte-

lijke component herbergen, zou de specifieke gegevens en technologieën binnen het bereik 

brengen van een groot publiek.

UrbIS®© moet als standaard bevestigd worden en zo de grondslag worden voor nieuwe ont-

wikkelingen waarvoor talloze administraties belangstelling zullen hebben: verkeersplan, links 

naar de kadastrale legger, database van het patrimonium, sport- en cultuurinfrastructuren.

Het werk dat de voorbije jaren gepresteerd werd, is kunnen gebeuren zonder recur-

rente financiering - met uitzondering van het cartografieteam dat overgekomen is van de 

Gemeentedienst van België, waarvan de Regering de lonen op zich neemt - en doet twee 

grote problemen rijzen:
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- het feit dat UrbIS geen juridische maar feitelijke standaard is, laat sommige (privé of 

openbare) instellingen toe door te gaan met intern ontwikkelingswerk met behulp van 

andere tools;

- het feit dat sommige gegevens mede-eigendom zijn tussen de privé en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, remt de verdere ontwikkeling van het product af. 

Bij gebrek aan duidelijke, recurrente financiering en één bevoegd Minister is het voor het 

C.I.B.G. onmogelijk zijn rol ten volle te vervullen.

Een pakket achtergrondkaarten, die dankzij de UrbIS®©-producten permanent evolueren, 

de doorbraak van GIS-systemen in webtechnologieën, de recente toegankelijkheid van 

GIS-systemen voor niet-gespecialiseerde gebruikers, de versnelde openstelling van GIS-

systemen naar gestandaardiseerde formaten en de toenemende integratie ervan in rela-

tionele databases... deze en nog veel andere redenen hebben het C.I.B.G. doen besluiten 

door te gaan met het leveren van producten en diensten als beheerstools voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.

Het is dan ook aangewezen om tijdens de volgende legislatuur snel een ordonnantie in te 

dienen, die de bevoegdheid van het C.I.B.G. inzake cartografie vastlegt samen met de regel-

gevende en normaliserende bevoegdheid die uit dit wettelijke kader voortvloeit.

Vanuit zijn dagelijkse praktijk heeft het C.I.B.G. een goed beeld van hoe de behoeften van 

de Brusselse instellingen evolueren. Om tegemoet te komen aan de snelle evolutie van de 

vraag heeft het C.I.B.G., bij gebrek aan middelen, zijn productaanbod niet kunnen uitbou-

wen via diensten voor het hosten van toepassingen.

Dergelijke dienst is bedoeld om een gebruiker de beschikbaarheid van een toepassing 

te waarborgen zonder dat deze gebruiker zelf een infrastructuur hoeft op te zetten of de 

nodige knowhow dient te organiseren, aangezien zowel infrastructuur als knowhow zich bij 

het C.I.B.G. bevinden.

Dit aanbod, ASP79 genaamd, vergt middelen die men redelijkerwijze niet bij elk van onze 

instellingen kan opbrengen. Het ASP-aanbod van het C.I.B.G. daarentegen zal leiden tot 

een consolidatie van middelen en tot echte schaalbesparingen.

Het aanbod omvat ook een overeenkomst over het dienstniveau of SLA (Service Level Agreement), 

dat slaat op de continuïteit van de dienstverlening en de interventietermijnen bij defect.

Het ASP-aanbod gaat samen met de oprichting van een echt "Data Center", dat dient te 

omvatten:

- een volledig beveiligde infrastructuur (2 afzonderlijke productiesites en duplicatie 

van de gegevens);

- krachtige en makkelijk uitbreidbare IT-platformen;
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- een supportdienst met onder meer een hotline voor de gebruikers;

- een permanente wachtdienst.

Dit project zou zo snel mogelijk in 2004 operationeel moeten worden om tegemoet te komen 

aan een echte behoefte aan beveiliging, en om de technische knowhow van het C.I.B.G., dé 

waarborg van onafhankelijkheid tegenover een privé-leverancier, te beschermen.

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een gestage toename vastgesteld van het 

Internetgebruik en van de eraan verbonden diensten.

Zo:- - is het gewestelijk verkeer (dat gebruik maakt van de diensten van het C.I.B.G.) naar 

 het Internet van 64 Kbit/s in 1995, jaar waarin de Internet-diensten van het 

C.I.B.G. opgestart werden, gestegen naar 6 Mbit/s nu (groei met een factor 300). 

En het verkeer blijft gestaag toenemen;

- is elektronische post of e-mail (via de servers van het C.I.B.G.) uitgegroeid tot 

een onmisbaar communicatiemiddel zowel voor het Parlement als voor onze 

Parlementairen, de diensten van de Regering en onze gewestelijke en plaatselijke 

besturen; blijft het aantal clients op de C.I.B.G. mail server (momenteel 4.000) voort-

durend groeien en dat geldt ook voor het volume e-mails, dat intussen 20 GigaByte 

(30 volle CD’s) per dag groot is; is het messagingsysteem ook de drager van belang-

rijke toepassingen zoals het elektronisch beheer van de kanselarij van de Regering;

- blijft het aantal Brusselse openbare diensten die op het Internet aanwezig willen 

zijn, eveneens toenemen; is het C.I.B.G. momenteel host van meer dan 75 gewes-

telijke websites, waaronder de portaalsite, de GBP- en GewOP-sites, de site van 

het Parlement, van de ACCF en van leden van de Regering, enz; 

- duiken ook nieuwe diensten op, zoals "chatten" via het Internet, de rechtstreekse 

uitzending van videobeelden (streaming video), enz.

- is het verkeer afkomstig van de Brusselse scholen in het kader van het multime-

diaplan, eveneens merkbaar aan het groeien sedert zij op het IRISnet-netwerk 

aangesloten zijn.

Vandaag de dag zijn al deze diensten zo goed als onmisbaar geworden voor de dagelijkse wer-

king van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zijn strategisch geworden, want zij werden de 

operationele kern van de diensten die onze gewestelijke en plaatselijke besturen aan burgers 

en ondernemingen verstrekken.

In het licht van hetgeen voorafgaat, lijkt het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 

bestaande diensten alsook de diensten die op stapel staan, in het bijzonder de diensten ten 

behoeve van het grote publiek, permanent toegankelijk zouden zijn en de continuïteit van de 

openbare dienstverlening, de hoeksteen van ons publieke recht, zouden waarborgen.

Het is dus noodzakelijk om een reeks maatregelen te nemen, die tegelijk slaan op een herstruc-

turering van de bestaande apparatuur en op de apparatuur in een back-upsite, gelegen in het 

gebouw van de ULB/VUB (Rekencentrum).
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Verwacht wordt dat de uitvoering van deze maatregelen twee jaar in beslag zal nemen.

Concreet worden de volgende maatregelen voorgesteld:

• Beveiligen van de Internetverbinding:

Zoals de toestand nu is, zal de Internetverbinding van alle gewestelijke instellingen onder-

broken zijn wanneer zich een zwaar incident voordoet op de site van het C.I.B.G.

Overplaatsing van één van de twee Internetverbindingen van het Gewest naar de back-

upsite en zo nodig, de organisatie van een "rerouting" van de gewestelijke verbindingen via 

deze site, zou dit probleem oplossen.

Ook dient werk gemaakt te worden van een betere logische bescherming van het C.I.B.G. 

(firewall, hacking, mail) en een uitbreiding van die bescherming naar de back-upsite, met 

de nodige waarborgen inzake vertrouwelijkheid van de gegevens.

• Upgrading van de servers:

Het is de bedoeling om van een omgeving die bestaat uit talloze servers met PC-architec-

tuur, over te schakelen naar een veel krachtiger platform, dat in staat is de logische partio-

nering tussen de systemen die momenteel in gebruik zijn (Windows en/of Linux/Unix) te 

ondersteunen. Dit is een hoogst noodzakelijke maatregel om maximale beschikbaarheid 

van de Internetdiensten te kunnen waarborgen.

Uiteindelijk bestaat de gewenste configuratie uit een dergelijk platform voor de productie, 

een ontdubbeld systeem op de back-upsite en een derde configuratie voor ontwikkelings- 

en testwerkzaamheden binnen het C.I.B.G.

Deze upgrading zal de mogelijkheid bieden:

- de betrouwbaarheid van de systemen te verhogen door gebruik te maken van een 

"midrange" IT-platform, waarvan de betrouwbaarheid op hardware- en software-

vlak bewezen is;

- die betrouwbaarheid nog te verhogen door een ontdubbeling van het platform op 

de back-upsite. Een doeltreffende synchronisatie van de gegevens betreffende de 

diensten in productie, is immers redelijkerwijze alleen haalbaar voor een beperkt 

aantal systemen;

- het nemen van back-ups te rationaliseren via een vermindering van het aantal 

systemen en de toepassing van het concept van netwerkopslag (NAS/SAN);

- om, tenslotte op organisatorisch vlak, de configuratie en het beheer van de 

computerzaal en de LAN van het C.I.B.G. te vereenvoudigen, wat eveneens een 

waarborg is voor meer betrouwbaarheid; Dit zal een einde maken aan de woeke-

ring van systemen en het eenvoudiger maken om tests uit te voeren, aangezien 

deze dan op een identiek en beter beheerst platform zullen plaatsvinden. Ook 

telemaintenance zal een stuk eenvoudiger worden, wat het aantal betredingen van 

de machinezaal zal doen dalen en de bewakingsopdracht zal vergemakkelijken.
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• LDAP- en e-maildiensten:

LDAP80 is een standaard die bedoeld is om de toegangsinterface tot adreslijsten te normalise-

ren. Doel van LDAP is het beheer van informatie over personen, en algemener genomen, het 

beheer van alle resources van de onderneming, alsook de toegangsrechten van die personen 

tot de resources, gemeenschappelijk te maken en te vereenvoudigen.

De adreslijstdiensten, die in de IT-wereld algemeen ingeburgerd raken, kunnen voor onder-

staande toepassingen gebruikt worden:

- beheer van de telefoon- en e-maillijsten van de onderneming, inclusief de integratie 

van verschillende lijsten, bijvoorbeeld op gewestelijk vlak;

- gecentraliseerd en beveiligd beheer van de gebruikersprofielen op het vlak van 

toegangscontrole tot e-mail, het Internet, het lokale netwerk;

- beheer van veiligheidscertificaten, in het kader van de uitbouw van E-government.

• Back-ups:

Via een consolidatie van de servers, het concept van de netwerkopslag en de opstart van 

een back-upsite zou het mogelijk worden een veilig en doelgericht back-upbeleid te voeren 

dat geldt voor alle Brusselse instellingen, die zo individuele investeringen op dat vlak kun-

nen vermijden.

De bewaring van kopies van data en systemen, zowel voor productie als ontwikkeling, op 

twee afzonderlijke sites, vormt zo de laatste stap in het systeem dat borg moet staan voor 

daadwerkelijk beveiliging en betrouwbaarheid van de toepassingen en systemen van het 

C.I.B.G. en zijn klanten. 

De back-ups via het IRISnet-netwerk zullen plaatsvinden als onderdeel van een nieuwe 

IRISnet-dienst, die ook voor alle andere gewestelijke gebruikers toegankelijk zal zijn.

Het gebrek aan balans op dit vlak is het gevolg van een gebrek aan samenhang op geweste-

lijk vlak. Zo ondervinden op het plaatselijke vlak gemeenten en OCMW’s enorme moeilijk-

heden om softwaretools te vinden die aan hun behoeften tegemoetkomen.

Wijzigingen in de gemeentelijke boekhouding en de consolidatie van computerservice-

bedrijven hebben het zo al beperkte aanbod verder ingeperkt tot een handvol uitgevers. 

De markt is zo eng geworden dat er nauwelijks nog sprake is van marktregulering inzake 

prijzen en vooral inzake kwaliteit. Dit gegeven maakt het voor onze stedelijke gemeenten 

moeilijk om efficiënte tools te vinden, waarbij komt dat die gemeenten vaak met financiële 

moeilijkheden kampen en des te meer nood hebben aan efficiënte beheersinstrumenten.

80. Lightweight Directory Access Protocol.
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De beperktheid van het aanbod wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest des te acuter 

aangevoeld omdat de beheersprogramma’s voor de instellingen tweetalig moeten zijn. Dit 

laatste argument pleit voor een gemeentelijk beleid op gewestelijk vlak.

Sedert vele jaren is het aanbod leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het 

afbrokkelen. Voor deze evolutie gelden diverse verklaringen. Enerzijds is tweetaligheid een 

basisvoorwaarde voor de toepassingen die binnen onze administraties gebruikt worden. De 

andere gewesten kunnen het stellen met eentalige toepassingen, die minder duur uitvallen 

in ontwikkeling en onderhoud. Anderzijds gelden binnen het Gewest bijzondere wetgeven-

de bepalingen, die op hun beurt specifieke aanpassingen aan de software vereisen (onder 

meer voor de boekhouding van de OCMW’s). Op deze zoals gezegd enge markt gelden dus 

uitgebreide voorwaarden. Hierdoor zijn er maar een handvol leveranciers die hun software-

producten vandaag de dag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de markt brengen. De 

toestand is zelfs zo dat de administraties tegenwoordig geconfronteerd worden met een 

oligopolie, dat snel in een monopolie zou kunnen omslaan. Vanwege deze beperkte concur-

rentie slagen onze plaatselijke besturen er niet in hun kosten op dat vlak onder controle te 

houden en het risico is groot dat wij straks een toestand zien waarbij de werking van deze 

besturen afhankelijk is van één leverancier, die naar eigen goeddunken het dienstenaanbod 

kan bepalen en prijzen kan opleggen.

Wij stellen voor om te streven naar schaalbesparingen en betere kwaliteit van de diensten 

door de ontwikkeling van software, die perfect afgestemd is op het gewestelijke kader, of om 

raamovereenkomsten af te sluiten tussen groepen institutionele partners en het C.I.B.G. Deze 

laatste zou zijn kennis van de gewestelijke eigenheden inbrengen en een belangrijke integra-

tierol spelen voor de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende entiteiten.

Het gebruik van open source technologieën zal aangemoedigd worden, zowel vanuit een 

streven naar een gunstige kosten/baten-verhouding als vanwege de wil van de admini-

straties om meer greep te krijgen op de arbeidsprocessen. Deze technologieën zullen 

ideaal zijn aangezien de ontwikkelingen die binnen het C.I.B.G. zullen plaatsvinden en de 

grondslag zullen vormen voor de uitbouw van een competence center, dat in staat is het 

onderhoud van de producten duurzaam te waarborgen.

E-business omvat zowel e-commerce (elektronische handel, of on line kopen en verkopen) 

als de herstructurering van de bedrijfsprocessen met de bedoeling meer voordeel te halen 

uit de digitale technologieën.

Talloze Europese richtlijnen werden ingevoerd om betere e-business in de hand te werken.81

Toch is het zo dat de meeste Brusselse KMO’s nog niet over een infrastructuur beschikken 

om met die evolutie mee te gaan.
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Op dat vlak zijn de inspanningen van de BAO en de KHNB meer dan welkom.82 Allicht 

zouden de meeste Brusselse KMO’s een pendant van het C.I.B.G. kunnen gebruiken om als 

tussenschakel te fungeren tussen het marktaanbod en hun concrete behoeften.

Dit is geen taak van het C.I.B.G., dat alleen zou kunnen tussenkomen als ondersteunende 

functie om de gewestelijke tools beter kenbaar te maken bij de KMO’s en om de Regering 

telematicadiensten voor te stellen die de papierberg kunnen terugdringen.

Wij denken aan de verspreiding van IRISnet bij architecten, landmeters, deskundigen en 

vakmensen uit de vastgoedsector. Maar ook de tools van het GBP en het GewOP die on 

line toegankelijk zijn.

Op die manier willen wij komen tot een systeem voor het on line opvolgen van bouw- en 

milieuvergunningen gekoppeld aan elektronische toegang tot de dossiers.

De beveiliging van de transacties wordt verzekerd via het IRISbox-project, dat uitgebreid 

zou kunnen worden naar de gewestelijke administratie, meer bepaald voor de documenten 

ten behoeve van KMO’s.

Tot slot zou het mogelijk zijn dataopslagcapaciteit aan te bieden aan jonge ondernemin-

gen, die bij de opstart niet de middelen hebben om hun gegevens op te slaan in een bevei-

ligde omgeving die vergelijkbaar is met wat het Gewest de culturele verenigingen aanbiedt 

via CyberCulture.

Het Gewest zou zijn steun aan de opkomende multimedia-industrie kunnen opdrijven door 

een omgeving te scheppen die gunstiger is voor de ontwikkeling en de verspreiding van 

nieuwe producten en commerciële diensten.

 

Vanwege zijn correlaties met het IRISnet-netwerk, veiligheid en respect voor de persoon-

lijke levenssfeer, alsook met de levering van gebruikergerichte diensten, vinden wij in de 

gezondheidssector alle thema’s terug die dit Witboek behandelt.

 

De komende jaren wordt een e-health beleid één van de hoekstenen in het gezondheidsbe-

leid op gewestelijk vlak.

 

Er moet een plan voor Telegezondheidstools en -programma’s binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest komen dat omvat:

- het gebruik van de elektronische identiteitskaart;

- on line gezondheidsdiensten;

- en netwerken voor gezondheidsinformatie.

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid

 2.4  IT-oplossingen ten dienste van de gezondheidssector

82. http://www.bao.irisnet.be. 

 http ://www.500.irisnet.be. 



68

Via een sterk politiek engagement in deze sector kunnen wij zorgen voor de interoperabi-

liteit van de gegevens met betrekking tot de gezondheidszorgen, gekoppeld aan specifieke 

technische normen die borg staan voor de juridische bescherming en respect voor de 

persoonlijke levenssfeer.

 

De verspreiding van initiatieven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgezet worden, 

bijvoorbeeld op het vlak van mammografie, zou kunnen dienen voor een vergelijkende eva-

luatie en een kosten/baten-analyse op gewestelijke schaal.

 

 

De gewestelijke steun voor het telemammografieproject, dat ook kon rekenen op kredieten 

van wetenschapsbeleid, is een groot succes.

 

Vanuit de opgedane ervaring en vanwege het gunstige onthaal in de gezondheidssector, 

wenst het C.I.B.G. het werk in het kader van het telemammografieproject binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voort te zetten. Dit telegeneeskundeproject heeft zijn wortels in 

een onderzoeksproject inzake telemammografie dat gefinancierd werd door de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering en kadert in de uitbouw van Nieuwe Informatietechnologieën 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De oplossingen die gepland zijn in het kader van het telemammografiepilootproject zijn 

van algemene aard en zullen dus uitgebreid kunnen worden tot de transmissie van andere 

soorten medische beelden tussen de ziekenhuizen van het Brusselse Gewest. 

 

Op technisch vlak zijn de mammografieopnames medische beelden die de hoogste defini-

tie vereisen. Bijgevolg kan het niet moeilijk zijn om het systeem voor de teletransmissie van 

medische beelden over te enten naar aanverwante gebieden.

 

Op medisch vlak is uit de contacten die tijdens het telemammografieproject met de afdelin-

gen radiologie en medische beeldvorming van de belangrijkste ziekenhuizen van het Gewest 

gelegd werden, gebleken dat er bij die ziekenhuizen echt belangstelling en behoefte is op het 

vlak van vastlegging, transmissie, verwerking en archivering van medische beelden.

 

Deze behoefte aan diensten inzake medische beeldvorming binnen het Gewest vertoont 

verschillende componenten:

 

- verbetering van het radiologisch wachtsysteem binnen het hele Brusselse Gewest;

- anatomopathologische raadplegingen op afstand;

- gewestelijke dienst voor opslag en archivering van medische beelden;

- meer gebruik van computergesteunde opsporings- en diagnosesystemen;

- opstart van gecentraliseerde databases voor medische beelden;

- uitbouw van telegeneeskunde binnen het Brussels Gewest.
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Over het algemeen zou een dergelijk grootschalig en omvattend telegeneeskundig project 

binnen het Brusselse Gewest een positief effect hebben voor talloze andere ontwikkelingen 

die terzake mogelijk zijn, maar die momenteel vaak in het prototype- of maquettestadium 

blijven steken.

 

De universitaire onderzoeksafdelingen voor geneeskunde en toegepaste wetenschappen 

krijgen zo een krachtige omgeving, waardoor zij het probleem van de kritieke massa kun-

nen overstijgen. Heel vaak gebeurt het immers dat een bepaalde onderwerp niet voor 

onderzoek in aanmerking komt vanwege te weinig beschikbare gegevens of een gebrek aan 

multidisciplinaire partners.

 

Een doorgedreven gebruik van het IRISnet-netwerk zou de werkelijke mogelijkheden van dit 

soort praktijken aantonen en zal een aantal spelers allicht bewust maken van de mogelijk-

heden tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en toepassingen. Aspecten zoals real-time 

telemonitoring, in de chirurgie bijvoorbeeld, of telediagnose in het algemeen, zijn nog nau-

welijks onderzochte pistes, die vandaag de dag echter steeds toegankelijker worden dankzij 

de evolutie van de technische middelen en de aanhoudende daling van de kosten.

 

Het gebruik van het Internet in de medische en verzorgende sector groeit veel sneller in de 

Verenigde Staten dan in Europa83 maar wordt ook hier door de spelers in de sector steeds 

positiever gepercipieerd.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou een belangrijke speler moeten zijn die aanzet 

tot gebruik van de breedbandinfrastructuur binnen de gezondheidssector, aangezien het 

gewest een vooraanstaand verzorgingscentrum is.

 

 

In het kader van de informaticastuurplannen gesubsidieerd door het Gewest (1988-1998) 

hebben de OCMW’s zich kunnen uitrusten met een IT-basissysteem om hun administratief 

beheer te vergemakkelijken. Dit vormde een stimulans om door te gaan met IT als werkin-

strument bij de OCMW’s. 

 

De voorbije legislatuur heeft het C.I.B.G. vooral werk gemaakt van het aansluiten van de 

OCMW’s op het breedbandnetwerk, project dat nog steeds aan de gang is.

 

Momenteel is het C.I.B.G. op basis van een gedetailleerde vragenlijst bezig met een studie 

over de OCMW’s met de bedoeling de lacunes op te sporen en na te gaan op welke gebieden 

IT meerwaarde kan opleveren binnen de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Toch kunnen wij nu al een aantal IT-gebieden aanduiden, waar het Gewest ten gunste van 

de OCMW’s zou kunnen investeren.

De bestaande infrastructuur, en meer bepaald het computernetwerk, is verouderd,84 wat in 

dit tijdperk van de communicatie ondenkbaar is.
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Wij stellen de volgende Regering dan ook voor om te investeren in computernetwerken 

bij de OCMW’s, net zoals dat gebeurd is bij de gemeenten. Een vijfjarenplan, gericht op 

de installatie van actieve apparatuur, zou kunnen leiden tot een rationalisering van de IT-

systemen bij de OCMW’s, met verlaagde onderhoudskosten en werkingskosten voor deze 

instellingen als bijkomend voordeel.

 

Het gebruik van e-mailadressen begint in de meeste OCMW’s langzaam maar zeker door 

te dringen.

Toch beschikken nog weinig OCMW’s over een eigen website om hun potentiële "klanten" 

te informeren. Dergelijke sites zullen binnenkort toegankelijk zijn via de informatiezuilen 

die in de straten van Brussel geïnstalleerd worden.

 

De uitstekende samenwerking tussen het C.I.B.G. en het OCMW van Brussel-Stad, met 

name bij het Sincrho-project (inning van ziekenhuisfacturen) zou als voorbeeld kunnen 

dienen van een dienst met toegevoegde waarde.

 

 

1. ICT als hefboom tot maatschappelijke integratie 

1.1 WI-FI: gratis Internet voor alle Brusselaars

1. Met WI-FI uitgeruste informatiezuilen in de straat 
voor de burgers 

• IRISNET

2. Antennes op de gewestelijke  
en gemeentelijke gebouwen 

• IRISNET 1 jaar

1.2 Meer en vlotter toegankelijke PC’s in de scholen 

3. Multimediaproject: installatie in 2004 en 2005 • Scholen

4. Onderhandeling over de tarieven voor MS-licenties / 
Gebruik van freeware

• Markt 1 jaar

5. Gebruik van PC’s volgens de thin client-architectuur • Markt 2 jaar

6. Project IRISnet CyberCafés • GB

7. Productie, gemeenschappelijke aankoop  
en verspreiding van educatieve producten 

• Gewest 3 jaar

8. Verspreiding van tools en uitwisseling  
van persoonlijke pedagogische producties

• Scholen

3. Samenvatting 
van het actieplan 

DEEL III
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1.3 Ondersteuning van gratis e-learningprogramma’s 

9. Installeren, hosten en onderhouden  
van een LMS voor taalcursussen85 

• SELOR 1 jaar

10. Aanmaak en verspreiding van inhoud  
voor ambtenaren 

• GSOB 2 jaar

11. aanmaak van inhoud in partnership  
met de Brusselse instellingen 

•
DBDMH 

- BIM
1 jaar

12. Opleiding van de resourcepersonen in de scholen • Gewest 2 jaar

13. Aanmaak van cursussen over UrbIS, E-government-, 
telecommunicatie- en netwerktechnologieën 

•

14. Technische partner bij Europese projecten • EU >3 jaar

1.4 Inspraak van de burger

15. Verspreiden van het CCRL 
project bij alle gemeenten 

• GB 2 jaar

16. Plaatselijke democratie: site voor openbare  
onderzoeken en overleg over bouwvergunningen 

• Reg. 2 jaar

17. Meer politieke "chats" • Reg.

18. Technische en organisatorische ondersteuning •
Kabinet/
MBHG

19. Definiëren, vastleggen en verplicht maken van de 
XML-standaard die in de portal gebruikt wordt 

• Gewest 2 jaar

20. Integreren van de elektronische identiteitskaart als 
toegang tot de portal 

• FEDICT 2 jaar

21. Uniek gratis oproepnummer / 
dienst voor telefonische ondersteuning MBHG 

• Gewest 2 jaar

22. On line uitzenden van de Brusselse Gewestraad 
door middel van de Video streamingtechnologie

• Parlement 1 jaar

1.5 Communicatie / Marketing naar de burger 

23. Een reclamecampagne voor de portal  
en de diensten die deze aanbiedt

• Gewest 1 jaar

24. Formulier om de kwaliteit van de portal uit te testen 
(indicator voor de behoeften van de burger)

• Gewest 1 jaar

25. Elektronische identiteitskaart: de kaart uittesten bij 
een doelgroep van burgers 

• RR

26. Gewestelijke /gemeentelijke evenementen  
i.v.m. de kaart 

• Gewest/GB 2 jaar

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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1.6 Steun aan cultuur en Internetinhoud

27. CyberCulture-project •
VGC/

COCOF

28. On line promotie voor en reservatie van culturele 
activiteiten (op basis van QL)

• Gewest 2 jaar

1.7 Vertrouwen en vertrouwelijkheid

29. "Labelling" van toepassingen/ 
 sites die de elektronische identiteitskaart gebruiken 

• FEDICT 1 jaar

30. Vastleggen van de minimale juridische normen voor 
de Brusselse sites 

• Gewest 1 jaar

2. Brussel maakt het verschil 

2.1 De Brusselaars betalen te veel voor hun telecommunicatie 

31. De inwoners van Brussel een vast bedrag aanbieden 
voor telecom. binnen het Gewest dankzij IRISnet 

•
Gewest/
IRISnet

3 jaar

2.2 De elektronische identiteitskaart: het eerste volledig uitgeruste Gewest 

32. Problematiek van de roll-out • Gewest/GB 2 jaar

33. Problematiek van de lezers • Gewest/GB 2 jaar

34. De ontwikkeling van toepassingen met toegevoegde 
waarde aanmoedigen 

• Certipost 2 jaar

35. Zorgen voor meer enthousiasme • Gewest/GB 2 jaar

2.3 Elektronisch loket

36. De eerste toepassing met elektronische  
identiteitskaart 

• GB

37. Uitbouw IRISbox • GB

38. Nieuwe formulieren ondernemingen • Gewest

39. Invoering van een automatische procedure  
voor de aanmaak van formulieren 

• Gewest

40. Gebruik van de betaalmodule  
voor andere toepassingen 

• Gewest 2 jaar

DEEL III
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2.4 Virtueel gecentraliseerde en gestandaardiseerde diensten voor het Gewest 

41. Gewestelijk back-up en Recovery plan • Gewest

42. Informatiebeheer (data mining en data warehouse) 
op gewestelijk vlak 

• Gewest

43. Omvattende oplossing voor elektronische archivering • Gewest 2 jaar

44. UrbIS-standaarden • Gewest

45. Gewestelijke LDAP • Gewest

3. Uitbouwen van een IT-beleid naar KMO’s en zelfstandigen

46. Outsourcing van het IT-beheer bij kleine structuren • Reg.

47. E-commerce bevorderen, ondersteunen • Reg.

48. Openstelling van UrbIS naar architecten • Architect 1 jaar

49. On line plaatsen van stedenbouwkundige  
formulieren 

• BROH

50. Vertrouwen en veiligheid: firewall, anti-spam,  
back-up infrastructuur 

• Gewest 1 jaar

51. Computerservicebedrijven een label toekennen • Gewest 1 jaar

52. Opleiding • Gewest 1 jaar

53. Creatie en ondersteuning voor de ontwikkeling van 
toepassingen tegenover de Kruispuntbank van de 
Ondernemingen (formulier vereenvoudigen)

• Gewest 3 jaar

54. Steun aan jonge ondernemers  
(idem CyberCulture-project…)

• Gewest 2 jaar

4. IT-oplossingen ten dienste van de gezondheidssector

55. Een gewestelijke dienst voor medische  
beeldvorming bevorderen

• Gewest/EU 5 jaar

56. Telemammografie • Gewest

57. Verspreiding van de IRISnet-diensten bij de OCMW’s • Gewest

58. Moderniseren van de netwerkinfrastructuur  
bij de OCMW’s 

• Gewest 3 jaar

Krachtlijnen van een brussels gewestbeleid
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Het gigantische net van kabels, satellieten, computers allerhande zorgt ervoor dat wij van 

het tijdperk van materie, goederen, reizen en energie aan het evolueren zijn naar het tijd-

perk van de immateriële uitwisseling. Communicatie zal in de 21ste eeuw een even belang-

rijke rol gaan spelen als destijds de stoommachine in de 19de eeuw.

Die overschakeling zal een grondig ommekeer tot stand brengen in onze manier van leven, 

onze manier van denken, van werken, van onszelf verzorgen, leren, kopen, verkopen. Een 

ommekeer ook in de manier waarop wij de Stad beheren.

Ondanks alle mooie woorden heeft ons Gewest de enorme maatschappelijke, economische 

en culturele ommekeer die het Internet met zich meebrengt, nog lang niet in zich opgeno-

men. Overspoeld door vaak voorbijgestreefde belangenconflicten, zich vastgrijpend aan de 

verdediging van eenmalige belangen maar voldaan over het uiterlijk vertoon zou het wel 

eens kunnen dat ons Gewest de boot mist.

Overdreven? Geenszins. Er zijn genoeg indicatoren in die zin. De groei van het Internet 

verloopt sneller in de steden in het noorden van het land dan in Brussel.

Erger nog, wij zijn meer verbruikers dan makers van diensten. Elektronische handel zal niet 

langer een uitstalraam zijn, maar een verzameling van portals met boetieks van kranten, 

adviezen, diensten en de aanverwante logistiek.

In de Verenigde Staten maken de informatietechnologieën reeds 8% van het BBP uit. Wie 

durft een cijfer voor Brussel naar voor schuiven?

De omwentelingen vanwege deze evolutie doen alleen maar banen sneuvelen, bij gebrek 

aan tegengewicht in de vorm van ontwikkeling en creatie op het Internet.

 Maar die toestand is omkeerbaar, op voorwaarde dat de overheid vanuit een gericht oplei-

dingsprogramma op grote schaal en in blok reageert.

Aan een gebrek aan intellectuele, industriële, technologische en financiële middelen zal het 

alvast niet liggen.

Ons Gewest heeft meer dan andere gewesten de controle over bepaalde middelen zoals de 

ondergrond, de kabel, waarvan de integratie de sleutel vormt voor de toekomst.

 Maar voor het zo ver is, moet eerst werk gemaakt worden van hervormingen van het appa-

raat en moeten de spelers in de maatschappij de middelen krijgen om op dat vlak te slagen. 

Om daartoe te komen, zullen wij verder moeten gaan dan wat het C.I.B.G. de voorbije 4 jaar 

gepresteerd heeft en moeten wij met gestrekte pas het beleidsprogramma uitvoeren, dat de 

volgende Regering zal vastleggen.

BESLUITEN
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Naast de maatregelen die het C.I.B.G. binnen zijn bevoegdheden voorstelt, zou het Gewest 

zich op de volgende gebieden kunnen engageren:

- de concurrentie tussen de telecomoperatoren in Brussel versneld opentrekken en 

de gebruikers (de Brusselaars) de kans bieden om het gewestelijk breedbandnet-

werk te gebruiken om zo hun telecomfactuur drastisch te verlagen;

- elke Brusselaar gratis toegang verlenen tot Internetgebaseerde diensten via WI-FI 

en een e-mailadres voor iedereen;

- de Brusselaars de mogelijkheid bieden om via het Internet permanente opleidin-

gen te volgen die aangeboden worden door universitaire instellingen, gekoppeld 

aan via het Internet geauthentificeerde diploma’s;

- elke gewestelijke en plaatselijke ambtenaar een e-mailadres geven dat voor ieder-

een gekend is;

- jongeren opleiden in IT-beroepen door in de wijken Internet-shops te openen 

waar zij de middelen vinden om voor eigen tewerkstelling te zorgen;

- ondernemingen ondersteunen om hun reële diensten te verdubbelen door virtu-

ele diensten die het gebruik van nieuwe technologieën vereisen; 

- aanmoedigen en financieren van de aanmaak van inhoud en diensten, zoniet zul-

len de netwerken alleen de beelden en ideeën van anderen zijn.

Om dit te realiseren, moeten wij de administratieve en maatschappelijke feodaliteit achter 

ons durven laten en de vernieuwers laten ondernemen.

Per saldo moeten wij ervoor zorgen dat de inwoners van Brussel beter samen leven. 

Indien wij de moed vinden een dergelijk programma, dat de structuur van het apparaat zal 

omgooien, uit te voeren, dan wordt de Brusselse economie één van de aangename verras-

singen van de komende jaren.

Het C.I.B.G. staat de Regering ten dienste om deze uitdagingen aan te gaan.
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Katern nr. 1  Informatienota over het gebruik van het BULLETIN BOARD SYSTEM  

    van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

Katern nr. 2  De verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de  

    persoonlijke levenssfeer door de wet van 8 december 1992

Katern nr. 3  Telematica- en Multimedia-activiteiten.

Katern nr. 4  Digitale cartografie - Brussels UrbIS®©

Katern nr. 5 Informatienota over de verspreiding van Internet door het C.I.B.G. in de  

    gewestelijke en plaatselijke openbare besturen

Katern nr. 6 Catalogus van de UrbIS®© gebruikers.

Katern nr. 7 Administrative Telematic Services for citizens 

    in the Brussels-Capital Region.

Katern nr. 8 Uitvoering van het Informaticameerjarenplan.

Katern nr. 9 Uitwerking van het Driejarenplan ter uitvoering 

    van het impulsprogramma voor een optimaal gebruik 

    van het breedbandnetwerk bij de openbare instellingen 

    van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern nr. 10 Multimediaplan voor de middelbare schoolinstellingen 

    van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern nr. 11 Diensten aangeboden voor het Centrum voor Telematicadiensten

    van het C.I.B.G. voor het Internet of voor vaste netwerken.

Katern nr. 12 Catalogus van de Brussels UrbIS®© producten.

Katern nr. 13 Multimediaplan voor de lagere schoolinstellingen 

    van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern nr. 14 LINUX - een praktische gids voor decisionmakers

Katern nr. 15 Uitwerking van het Driejarenplan ter uitvoering 

    van het impulsprogramma voor een optimaal gebruik 

    van het breedbandnetwerk bij de openbare instellingen 

    van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Katern nr. 16 IRISnet, een telecommunicatienetwerk voor 

    het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Katern nr. 17  CITIES

Katern nr. 18 De opleidingen van het CIBG

Katern nr. 19 IRISnet. Tweede editie.

Katern nr. 20 E-Government

Katern nr. 21 E-Gemeenten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Katern nr. 22 IRISbox, het beveiligde elektronische loket 

    in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Katern nr. 23 IRISnet: een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Lijst met de eerder verschenen katernen

Verantwoordelijke uitgever: Michel Boland – C.I.B.G., Kunstlaan 21 - 1000 Brussel
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