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Investeringen

De investeringen in de loop van het boekjaar 2013 
(887 145  euro) betreffen hoofdzakelijk netwerkuitrustin-
gen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het 
Belnet-onderzoeksnetwerk, en investeringen in materiaal. De 
afschrijvingen die in de loop van dit boekjaar werden geboekt, 
bedragen 1 487 000 euro. Deze werden in de praktijk omge-
zet volgens het advies van de Commissie voor de Inventaris 
van het Vermogen van de Staat (25% voor het informatica-
materiaal, 20% voor het rollend materieel en 10% voor de 
andere investeringsmaterialen). Aangezien de investeringen 
minder hoog waren dan de afschrijvingen, is de waarde van 
de materiële vaste activa gedaald.

Schulden en vorderingen

De schulden op hoogstens een jaar tegenover derden die 
niet onderworpen zijn aan het Algemeen Boekhoudplan 
(ABP) omvatten een vordering van 385 000 euro op de BTW-
administratie. In 2013 werden de waarborgen die vóór en na 
het boekjaar 2013 betaald werden, geboekt als vorderingen 
op meer dan een jaar (overeenkomstig de boekhoudkundige 
regels).

De vorderingen op hoogstens een jaar tegenover derden die 
onderworpen zijn aan het ABP bedragen 226 000 euro tegen-
over 747 000  euro in 2012. De daling van 520 000  euro 
is te wijten aan Fedict. Eind 2012  had Fedict een open-
staand saldo van 701 000  euro met betrekking tot het pro-
ject FedMAN II en CERT.be. Eind 2013 heeft Fedict een open-
staand saldo van 53 000  euro, dat overeenstemt met een 
bijkomende CERT-factuur.

Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

Activa

Materiële vaste activa 3 341 045 2 765 224 2 163 751

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op meer dan 1 jaar

- - 28 598

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op ten hoogste 1 jaar

341 533 396 669 426 353

Aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1 723 542 746 589 226 572

Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen 17 193 000 13 693 000 13 693 000

Bank- en postchequerekeningen – kas, contanten en zegels 813 500 7 417 391 9 602 629

Overlopende activa en wachtrekeningen 750 048 1 078 969 1 571 321

Totaal activa 24 162 668 26 097 841 27 712 224

Passiva

Nettoactiva of Eigen vermogen of Nettopassiva 9 602 036 10 940 006 17 956

Reservefonds 821 888 621 888 821 888

Fonds voor investeringen 9 655 174 11 200 000 24 200 000

Fonds voor inkomsten - - 126 737

Provisies voor risico’s en lasten - - -

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
schulden op ten hoogste 1 jaar

3 156 261 2 419 099 2 067 879

Aan rekeningstelsel onderworpen externe 
schulden op ten hoogste 1 jaar

30 239 401 375 347 136

Overlopende passiva en wachtrekeningen 896 980 515 473 130 628

Totaal passiva 24 162 668 26 097 841 27 712 224

Balans, in euro

Balans

De wetenschappelijke ontwikkelingen 
stimuleren door innovatieve 
netwerkinfrastructuren van hoge kwaliteit 
met bijhorende diensten te leveren en te 
onderhouden, ten behoeve van het hoger 
onderwijs en onderzoek in België.

De groei van de kennis- en 
informatiemaatschappij versnellen dankzij 
onze verworven expertise, onze unieke 
marktpositie en onze schaalvoordelen.

Communicatiediensten ontwikkelen voor 
of ten gunste van overheidsdiensten.
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Onder het motto “Dedicated Connectivity” 
concentreert onze visie zich rond 
vier strategische doelstellingen. 

Vertrouwenspartner (Trusted Partner)

Belnet is een bestendige vertrouwenspartner 
die diensten met een toegevoegde 
waarde aanbiedt op een netwerk 
van superieure kwaliteit.

Focus op de diensten en de veiligheid 

Belnet richt zich duidelijk op een 
dienstengamma dat gebruik maakt 
van de connectiviteit dat het zelf 
aanbiedt. De rode draad doorheen de 
dienstverlening is de specifieke aandacht 
die besteed wordt aan de veiligheid.

Netwerk van superieure kwaliteit

Een netwerk van superieure kwaliteit 
is de absolute voorwaarde om de 
klanten te bedienen en hen nieuwe 
diensten aan te bieden.

Professionele organisatie

Belnet is een professionele organisatie 
die duidelijke regels volgt en in 
alle openheid rapporteert.

Vertrouwen

Belnet is een bestendige, stabiele, 
niet-commerciële vertrouwenspartner 
die neutraal is voor zijn klanten.

Toegewijd

Belnet richt zich op de service naar 
de klanten en de gemeenschap toe, 
en ontwikkelt specifieke diensten 
en een specifieke infrastructuur die 
aangepast zijn aan hun behoeften.

Efficiëntie

Belnet is een efficiënte, doeltreffende 
en kwaliteitsvolle organisatie.

Professionalisme

Belnet werkt met professionalisme 
door zich te voorzien van de nodige 
expertise en knowhow.

Visie Waarden
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In 2013 vierde Belnet zijn 20-jarig bestaan als nationaal netwerk voor de 

onderzoekswereld en het onderwijs (NREN – National Research and Education 

Network). En daar zijn we fier op. In de loop van deze twee decennia heeft Belnet zich 

gepositioneerd als een vertrouwenspartner die een duidelijke toegevoegde waarde 

biedt, met kennis en erkende betrouwbaarheid als voornaamste sleutelwoorden. Om 

deze positie in de onderzoekswereld, het onderwijs en de administraties te verankeren 

en te consolideren, hebben onze teams in 2013 veel energie gepompt in de ontwikkeling 

van nieuwe diensten, de optimalisatie van de relatie met de klant en de uitwerking van 

een managementplan voor de periode 2013-2015.

Interview
met Jan Torreele

Een jaar rijk  
aan uitdagingen
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Innovatieve diensten

Om het beheer van de diensten voor onze klanten te verbete-
ren, implementeren we een model dat instaat voor het beheer 
van de levenscyclus van de diensten. Dankzij deze aanpak 
kunnen verouderde diensten plaatsmaken voor innovatieve 
diensten, waar de “cloud” zeker deel van uitmaakt. In deze 
optiek kan de implementering van opslaginfrastructuur ook 
besparingen opleveren, waarbij het ecologische aspect niet 
uit het oog verloren wordt.

Relatie met de klant prioritair

Om de jarenlange relatie met onze klanten te optimaliseren, 
hebben onze teams prioriteit gegeven aan de rechtstreekse 
contacten via onze talrijke workshops en onze nieuwe ser-
vice desk. In het kader van het ITSM-project biedt Belnet 
sinds 1  oktober 2013  alle aangesloten organisaties immers 
een nieuwe, vereenvoudigde contactprocedure aan. Zij kun-
nen voortaan 24u/24 en 7d/7 via een specifiek e-mailadres 
en telefoonnummer contact met ons opnemen voor al hun 
administratieve of technische vragen.

Om onze connectiviteit te verbeteren en onze netwerkin-
frastructuur te versterken, hebben onze netwerkingenieurs 
zich geconcentreerd op het ontwerp van een nieuw Belnet-
netwerk. Dat zal gebaseerd zijn op de “100  Gbit/s coherent 
technology” (tegenover 10  Gbit/s op dit moment). Het net-
werk wordt ook uitgebreid met bijkomende glasvezelverbin-
dingen ter creatie van extra vermazing. Dit nieuwe netwerk 
zal tot 2015 geleidelijk geïmplementeerd worden.

In het teken van soberheid

Het jaar 2013 stond in het teken van budgettaire beper-
kingen waarmee Belnet rekening heeft moeten houden om 
de goede werking van de organisatie te blijven garande-
ren. Deze beperkingen gaan gepaard met steeds strengere 
administratieve procedures, waardoor de aanwervingsdy-
namiek van talenten die onontbeerlijk zijn voor onze groei, 
vertraagd werd. In diezelfde context werd het jaarbudget dat 
door Fedict* wordt toegewezen (één miljoen euro) voor het 
beheer van CERT.be, in de loop van het boekjaar gehalveerd. 
Uiteraard heeft dit de draagkracht en de efficiëntie van de 
dienst verzwakt. Ondanks deze ongunstige situatie twijfelt 

niemand aan het belang van de ICT en de groeiende belang-
stelling van de overheid voor deze materie.

Een cyberincident met een impact op nationaal niveau bij 
een telecomoperator in de tweede helft van het jaar heeft 
de regering ertoe aangezet om bijkomende middelen toe te 
kennen voor de strijd tegen de cybercriminaliteit. We hopen 
op een structurele financiering die in de toekomst beter kan 
inspelen op de dringendheid van de situatie.

Reactiviteit

Tijdens dit jaar vol onverwachte wendingen werden onze 
diensten ook geconfronteerd met het “plotse” faillissement 
van het bedrijf Datahouse, één van de twee datacenters die 
ons kernnetwerk hosten. Om enige onderbreking van de con-
nectiviteit te vermijden, hebben we onmiddellijk ons “busi-
ness continuity plan” geactiveerd en een spoedonderhan-
deling gevoerd met de curator om de continuïteit van onze 
activiteiten tot de zomer van 2014  veilig te stellen. Dankzij 
deze regeling werd een niet-geplande en plotse verhuis ver-
meden, want die zou grote gevolgen gehad hebben voor onze 
activiteiten. Helemaal op het einde van het boekjaar werd 
overigens het onevenwicht in de voorziene middelen her-
steld dankzij ons samenwerkingsakkoord met de Vlaamse 
Overheid dat ons een onverwachte financiële surplus heeft 
opgeleverd.

Gemotiveerde teams

De budgettaire beperkingen hebben ook gewogen op het aan-
wervingsplan van het personeel (tekort van 30%). Ondanks 
alles heeft Belnet kunnen rekenen op het professionalisme 
en de motivatie van zijn medewerkers om alle doelstellingen 
te bereiken die we onszelf in de loop van het jaar hebben 
opgelegd. Om de passie en het serene klimaat dat kenmer-
kend is voor de werking van onze organisatie, te ondersteu-
nen, heeft ons HR-team bijzondere aandacht besteed aan de 
werkomstandigheden van onze medewerkers en aan de ont-
wikkelingsmogelijkheden van het personeel. Waarvoor mijn 
oprechte dank aan iedereen!

Jan Torreele 
Directeur van Belnet

* Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie
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17
Workshops in 2013

11
Workshops IPv6

2
Workshops Cyberveiligheid

1
Workshop Antispam Pro

1
Workshop Belnet R&E Federatie

2
Workshops govroam  

en eduroam

381
deelnemers aan workshops in 2013 

7,8/10
gemiddelde tevredenheid

Kerncijfers

In 2013 heeft CERT.be 

521 970
geautomatiseerde meldingen van 
geïnfecteerde computers in België ontvangen. 
Deze computers maakten allemaal deel 
uit van één of meerdere botnets*.

*Dit zijn geïnfecteerde computernetwerken die 
gebruikt worden om virussen te verspreiden of 
cyberaanvallen te lanceren op systemen of netwerken 
van bedrijven of (openbare) organismen, vaak buiten 
medeweten van de eigenaar van de computer.

3 866 (hetzij 322/maand)

1 981 (hetzij 165/maand)

Aantal meldingen bij CERT.be

Aantal cyberincidenten dat aan CERT.be werd gemeld

2012

2012

2013

2013

6 678 (hetzij 556,5/maand)

4 070 (hetzij 339/maand)
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335
deelnemers aan de Belnet Networking Conference en  

de Belgian Internet Security Conference 2013

192
instellingen op het netwerk van Belnet in 2013

7
Netwerken van administraties

72
Onderzoeksinstellingen

73
Onderwijs (met inbegrip van universiteiten)

40
Overheid & Administraties

720 227
eindgebruikers in 2013

126 840
Netwerken van administraties

40 074
Onderzoeksinstellingen

522 020
Onderwijs (met inbegrip van universiteiten)

31 293
Overheid & Administraties

6 678 (hetzij 556,5/maand)
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Markante feiten  
in 2013

Belnet Networking Conference 2013

MARKANTE FEITEN
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Twee elementen waren doorslaggevend bij de 
opstelling ervan:

• Reageren in functie van de verwachtingen van 
een fel veranderende markt 
Belnet moet als NREN-netwerk rekening houden met de 
wijzigende vereisten en wensen van zijn klanten, met 
technische en structurele evoluties die op de markt en 
bij de commerciële leveranciers opduiken. Om op een 
proactieve manier te reageren op de veranderingen 
in de sector, heeft Belnet ervoor gekozen om een 
duidelijke en gemoderniseerde strategie op poten te 
zetten. 

• Het bedrijfsproces optimaliseren 
Belnet kon niet anders dan na een bestaan van 20 jaar 
over een document te beschikken dat het mogelijk 
maakt de verschillende bedrijfsprocessen te evalueren 
en ze in voorkomend geval te optimaliseren. 

Om te voldoen aan de verwachtingen van de sector is het 
nieuwe managementplan van Belnet in de eerste plaats 
gebaseerd op de visies van het “senior management”, en op 
de inbreng van de verschillende departementen die door de 

departementshoofden vertegenwoordigd worden. De diverse 
sessies die intern georganiseerd werden, hebben geleid tot 
het vastleggen van vier pijlers of “strategische doelstellin-
gen”, waarrond het beleid van Belnet de komende jaren zal 
gevormd worden:

• Belnet als vertrouwenspartner

• Focus op diensten en veiligheid

• Netwerk van superieure kwaliteit

• Professionele organisatie.

Om ook in de operationele werking omgezet te worden, 
werd dit document zo opgesteld dat de jaarlijkse plannen en 
engagementen van de departementen kunnen verwijzen naar 
de verschillende aangehaalde punten.

Elk “project” dat in een jaarplan wordt beschreven, moet zo 
dus teruggebracht kunnen worden tot een “operationele 
doelstelling” van het managementplan.

Elke “operationele doelstelling” van dit managementplan zal 
in de loop van de drie volgende jaren geconcretiseerd moeten 
worden in één van de jaarplannen van de departementen en 
zal verband moeten houden met de uitwerking van één van 
de vier “strategische doelstellingen”.

Het managementplan 2013-2015 van Belnet werd ontworpen om de 

strategische beslissingen van de organisatie gedurende de volgende 

drie jaar te oriënteren. Dit document dient als referentiekader om de 

overheid en de internationale organisaties het traject van Belnet de 

volgende drie jaar voor te stellen.

Een nieuw managementplan 
2013-2015

MARKANTE FEITEN
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De ITSM-beheermethodologie (IT Service Management) van 
Belnet, die in 2012  werd gestart, is in 2013  operationeel 
geworden. Eén van de meest merkbare verwezenlijkingen 
voor de klant was de implementering van een service desk. 
Dankzij deze service desk beschikken de aangesloten instel-
lingen voortaan 24/7 over een uniek contactpunt voor tech-
nische interventies (storing, upgrade, interventieaanvraag…), 
om een incident te melden, een dienst te bestellen, een admi-
nistratieve of commerciële vraag te stellen…

Op elk uur van de dag of de nacht, zeven dagen op zeven, 
kunnen de klanten van Belnet via een uniek e-mailadres of 
een uniek telefoonnummer contact opnemen met deze desk. 
Ze profiteren van een gecentraliseerde opvolging van al hun 
vragen en ontvangen zo snel mogelijk antwoorden. Alle inter-
venties en aanvragen worden automatisch geïntegreerd in 
een fiche die de historiek van de klant aanvult. In minder dan 
een kwartaal (van 1  oktober tot 10  december 2013) heeft 
deze service desk 892 tickets aangemaakt.

Deze dienst wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerde 
externe partner voor bijstand op het eerste niveau, wat 
ervoor zorgt dat de interne departementen van Belnet ontlast 

worden. Zij hebben voortaan dus meer tijd om nieuwe dien-
sten te ontwikkelen, de netwerken te verbeteren of, op het 
tweede niveau, gepersonaliseerde interventies en adviezen 
aan te bieden.

De belangrijkste uitdagingen van het ITSM

• Het niveau van de dienstverlening van Belnet 
optimaliseren;

• De algemene kost van deze diensten verminderen;

• Een optimale opvolging (24u/7d) en een beter beheer 
van de diensten en aansluitingen verzekeren;

• De diensten op één lijn brengen met de 
bedrijfsbehoeften;

• Tijd vrijmaken binnen de technische teams van Belnet;

Het ITSM staat voor een transversale aanpak die de gebrui- 
ker centraal plaatst. Het zorgt zowel voor de verbetering van 
de interne IT-processen als voor de optimalisering van de 
dienstverlening en de kwaliteit voor onze klanten.

Twintig lentes, dat moet gevierd worden! Dat heeft Belnet 
ook gedaan door een specifieke branding (logo) voor te stel-
len, door specifieke communicatieacties (mini-sites, brochu-
res, …) te ontwikkelen en door verspreid over het hele jaar ver-
schillende evenementen te organiseren.

In mei heeft Belnet deze verjaardag alvast in “familiekring” 
gevierd door alle personeelsleden en voormalige medewer-
kers uit te nodigen in het Autoworld-museum in het Jubelpark 
in Brussel. Het management van Belnet nam deze avond te 
baat om alle teams te bedanken die hebben bijgedragen tot 
het succes van de organisatie, de grote stappen van zijn ont-
wikkeling ter sprake te brengen en de projecten aan te snijden 
die de organisatie in staat moeten stellen om in de toekomst 
verder te evolueren.

In november werden de stakeholders en de leden van het 
maatschappelijk middenveld op hun beurt uitgenodigd voor 
een receptie in Résidence Palace in Brussel. De gelegenheid 
voor Jan Torreele (directeur van Belnet) en Pierre Bruyère 
(voorzitter van de beheerscommissie van Belnet en alge-
meen directeur ICT van het federale Wetenschapsbeleid) 
om de nadruk te leggen op de missies van Belnet en op het 
belang van de betrouwbaarheid van de netwerken en van de 
kwaliteit van de dienstverlening voor de wetenschappelijke 
en academische toekomst van het land en zijn administratie.

In december 2013 heeft Belnet tot slot zijn Belnet Networking 
Conference (BNC) aan deze thematiek gewijd, door de debat-
ten te focussen op het afgelegde traject en op pistes die in de 
toekomst ontwikkeld moeten worden.

20 jaar Belnet

ITSM 2013 - 2015 
(Information Technology Service Management) Eén enkel contactpunt voor  

al uw communicaties met BElnEt! 

MARKANTE FEITEN
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Belnet heeft van 5 juni tot 14 juli 2013 een tevredenheidsen-
quête gevoerd bij de organisaties die aangesloten zijn op het 
netwerk. Dankzij deze enquête kon niet alleen hun tevreden-
heid geanalyseerd worden, maar ook het belang dat ze aan 
elke dienst hechten. De enquête bevatte ook een luik over de 
toekomst van de organisatie. Op basis van de resultaten van 
deze enquête kon het concrete actieplan voor het verbeteren 
van de aangeboden diensten versterkt worden en konden de 
prioritaire acties geïdentificeerd worden.

Een positief imago

Wat imago betreft, beschouwen de klanten Belnet als een 
professionele, betrouwbare en deskundige leverancier. Ze 
vinden dat de organisatie bijzonder zorgzaam is voor de aan-
geboden diensten, de technische prestaties en de uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding. Wat oplossingen betreft, 
worden de medewerkers van Belnet beschouwd als compe-
tent, vriendelijk en beschikbaar. Bovendien bieden ze een 
flexibele en gepersonaliseerde dienstverlening aan.

Tevreden en uiterst tevreden klanten

Na afloop van de enquête bleek dat 86  % van de deelne-
mers uiterst tevreden was, tegenover 14 % tevreden en 0 % 
minder tevreden. De klanten waarderen in het bijzonder de 
kwaliteit van de diensten, de neutraliteit van de organisatie, 
de betrouwbaarheid en de connectiviteit van het netwerk, 
de backup-mogelijkheden, de vernieuwing van de produc-
ten en diensten, de overschakeling naar het IPv6-protocol, 

de hoge beschikbaarheid van de bandbreedte, de registratie 
van domeinnamen, de digitale certificaten… alles tegen een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Ze stellen zich ten opzichte 
van Belnet zeer positief op en zijn bereid zijn diensten aan 
te bevelen.

Belnet in de toekomst

De aangesloten organisaties die deelgenomen hebben aan 
de enquête, zien Belnet in de toekomst een rol spelen in 
de Cloud-, Storage- en Licencingdiensten. 7  op de 10  klan-
ten kennen de R&E Federatie. Velen verklaren echter niet te 
weten waaraan ze zich moeten verwachten wat deze dienst 
betreft. De klanten waarderen de idee van de ontwikkeling 
van een portal (99%) en tonen steeds meer interesse om 
Belnet te volgen via de professionele sociale netwerken.

Tevredenheidsenquête 2013

Information Technology Service Management

Het ITSM (Information Technology Service Management) is een benade-
ringswijze die het beheer van informaticadiensten voorstelt als een geheel 
van structurele capaciteiten (capabilities) die het mogelijk maken in de vorm 
van diensten waarde te leveren aan klanten. Deze waarde bestaat ener-
zijds uit technische teams (“functions”) die specialisten (“roles”) verenigen, 
en anderzijds uit processen.

Net Promotor

De “Net Promotor Score” (NPS) is een internationale 
norm op basis waarvan de klantentevredenheid geëva-
lueerd kan worden. In 2013  bedroeg de Net Promotor 
Index van Belnet 59 %. De “Loyalty Index” bedraagt op 
zijn beurt 93 %.

93 %
Loyalty Index

MARKANTE FEITEN
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UITDAGINGEN EN 
STRATEGIE

Philippe Courard — Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

UITDAGINGEN EN STRATEGIE
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Diensten

Connectiviteit met het rijksregister

Dankzij de dienst RRN Connectivity die door Belnet in 
2013 werd ontwikkeld, beschikken de bij Belnet aangesloten 
klanten voortaan over een bevoorrechte verbinding met het 
rijksregister.

In die context levert Belnet geen interface of andere appli-
caties, maar biedt het enkel een verbinding met het net-
werk aan. Op die manier brengt het gebruik van de RRN 
Connectivity naar het rijksregister geen extra kosten met 
zich mee. Een bijkomend voordeel van deze dienst is dat de 
gebruiker geen tussenpersoon nodig heeft om toegang te 
krijgen tot het rijksregister.

Deze dienst geniet een redundante “setup” binnen het net-
werk van Belnet, waardoor een beveiligde toegang tot het 
rijksregister mogelijk is.

Multipoint

Dankzij de dienst Multipoint kunnen de onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen en de administraties voortaan met elkaar 
in verbinding staan. Zo kunnen twee of meer punten die geo-
grafisch van elkaar verwijderd zijn, op geheel transparante 
wijze verbonden worden.

De aangesloten organisaties kunnen op die manier geogra-
fisch gescheiden sites met elkaar verbinden tegen en lage 

kost, maar ook geheel onafhankelijk hun eigen afgelegen en 
verspreide sites onderling koppelen.

Aangezien de onderlinge verbinding tot stand wordt gebracht 
bovenop de bestaande verbinding van de organisaties met 
het netwerk van Belnet, moeten zij niet meer investeren in de 
dure toegewijde huurlijnen die door andere telecommunica-
tieoperatoren aangeboden worden.

Op basis van de vereiste bandbreedte, de gewenste 
kwaliteits garanties en het (de) toegangscircuit(s) biedt 
Belnet verschillende technologieën aan die de organisaties in 
staat stellen de verbinding te installeren die het best voldoet 
aan hun behoeften. De dienst Multipoint kan zo probleemloos 
omvangrijke gegevensstromen van 100 Mbit/s tot 10 Gbit/s 
doorsturen. Deze verbinding is volledig beveiligd en vormt 
voor de klant op het netwerk van Belnet een virtuele privélijn 
of een virtueel privénetwerk (VPN).

De klanten die dat wensen, kunnen over een geprioriteerde 
bandbreedte beschikken van 10 Mbit/s voor de mediatrafiek. 
De onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen beschikken 
over een internationale verbinding (International Connectivity) 
die het hen mogelijk maakt hun organisatie — via het netwerk 
van Belnet en andere internationale netwerken — te koppelen 
aan een andere organisatie in het buitenland.

Een aanbod dat voortdurend evolueert

De klanten genieten een aanbod van betrouwbare en functionele 

standaarddiensten (Basispack), maar ze kunnen ook kiezen voor 

bijkomende diensten die aangepast zijn aan hun specifieke noden  

(Plus-diensten). In 2013 breidde Belnet dit aanbod verder uit door 

diensten aan te bieden die voldoen aan de nieuwe verwachtingen  

van de gebruikers.

UITDAGINGEN EN STRATEGIE
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Clouddiensten

Belnet lanceerde in 2012  al informatieaanvragen op de 
markt met betrekking tot opslagdiensten en virtuele servers. 
Toegejuicht door de academische wereld, besteedden we in 
2013 extra aandacht aan deze “cloud”-diensten.

Deze diensten zijn in enkele jaren tijd onvermijdelijk gewor-
den en bieden de onderzoekswereld, het onderwijs en de 
administraties de mogelijkheid te beschikken over virtuele 
machines, hun gegevens op te slaan en deze beschikbaar te 
stellen wanneer dat nodig is.

Deze diensten bieden onbetwistbare troeven:

• Gebruiksvriendelijkheid;

• Kostenbesparing;

• Rekenkracht;

• Efficiënt delen van de opslagruimte.

De uitmuntendheid van zijn netwerk plaatst Belnet in een 
unieke positie waardoor het een transparante toegang kan 
bieden tot dit type van diensten. Aangezien deze infrastruc-
tuur in België beheerd wordt door een Belgische organisatie 
(en niet in de Verenigde Staten zoals vele gelijkaardige dien-
sten), biedt ze alle garanties met betrekking tot prestaties, 
betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie. Zo is de oplos-
sing die Belnet aanbiedt aan zijn klanten, veel aantrekkelijker 
dan de individuele contracten met spelers op de markt.

R&E Federatie

De Belnet R&E Federatie verenigt de onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen die verbonden zijn met het netwerk van 
Belnet op een gemeenschappelijke infrastructuur. Om hen in 
staat te stellen zich aan te sluiten bij de recente internatio-
nale initiatieven van NREN (National Research and Education 
Network) heeft Belnet zijn Federatie-dienst in 2013  nog 
versterkt.

Als leveranciers van identiteit kunnen de instellingen die klant 
zijn bij Belnet, hun studenten en medewerkers toegang ver-
schaffen tot alle online diensten die binnen de R&E Federatie 

beschikbaar zijn. Via dit kanaal kunnen de leveranciers een 
nog omvangrijker academisch publiek bereiken. De aange-
sloten studenten en medewerkers hebben op hun beurt ook 
toegang tot een ruimer aanbod van online diensten. Klanten 
kunnen in hun hoedanigheid van dienstverleners zelf ook hun 
webapplicaties ter beschikking stellen binnen de Federatie.

De Federatie is een essentiële schakel in het verlenen van 
diensten, waaronder “cloud”-diensten. Belnet zal er ook op 
toezien dat alle onderzoeksinstellingen en instellingen van 
hoger onderwijs tegen ten laatste 2016  deelnemen aan de 
Belnet Federatie. 

Govroam (government roaming)

Deze nieuwe dienst, die in 2013 werd ontwikkeld en zonder 
bijkomende kosten ter beschikking wordt gesteld, is uitslui-
tend bestemd voor administraties en overheidsdiensten. Hij 
biedt alle gebruikers een eenvoudige en veilige toegang tot 
het draadloze netwerk van de eigen instelling, maar ook tot 
dat van alle andere deelnemende instellingen.

Via govroam kunnen de gebruikers van een administratie op 
die manier toegang krijgen tot de Wifi van andere overheids-
diensten of administraties, met dezelfde gebruiksvriendelijk-
heid en veiligheid als de Wifi-aansluiting van de organisaties 
waarvan ze afhangen.

Voordelen van de dienst:

• Een toegenomen en beveiligde mobiliteit

• Een efficiënte registrering

• Eigen beheer van de gebruikersaccounts en van de 
toegangsrechten

De ontwikkeling en oprichting van een interfedera-
tie (onderlinge verbinding van verschillende fede-
raties) zoals eduGAIN verlenen gebruikers van een 
NREN (National Research and Education Network) op 
een eenvoudige manier toegang tot diensten die door 
andere NREN’s worden aangeboden.

UITDAGINGEN EN STRATEGIE
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Basispack en Plus-diensten van 
Belnet in 2013
Het Basispack omvat alle diensten die via de netwerkverbinding aangeboden 
worden.

• Connectiviteit (Belnet, onderzoeksnetwerken en internet)

• IP-adressering (zowel IPv4 als IPv6)

• Bandbreedtestatistieken

• Tijdssynchronisatie

• Softwarearchief

• DNS-diensten

• Ondersteuning en advies

• Helpdesk 24/7

• Workshops en conferenties

De Plus-diensten van Belnet bieden de gebruiker extra functionaliteiten, comfort, 
veiligheid of betrouwbaarheid voor zijn verbinding.

• IPv6-connectiviteit

• Back-up connectiviteit

• Belnet-huurlijn

• Managed service voor huurlijnen

• Multipoint (Ethernet/IP)

• International Connectivity

• Media Transport Service

• Fibre Channel

• RRN Connectivity

• Belnet R&E Federatie (FileSender, viaBel.net)

• Digital Certificates Service

• Eduroam / govroam

• Antispam Pro

• Domeinnaamregistratie

• Instant messaging

• Videoconferencing

UITDAGINGEN EN STRATEGIE
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Belnet-netwerk

Opgericht op basis van overeenkomsten met de bevoegde 
autoriteiten en verschillende commerciële partners levert 
het Belnet-netwerk een belangrijke bijdrage tot de ontwik-
keling van de kennis- en informatiemaatschappij in België. 
Dit netwerk van optische vezels is uitgestrekt over meer dan 
2 000 km en is toegankelijk voor universiteiten, hogescholen, 
onderzoekscentra en openbare diensten.

Het bijzonder performante Belnet-netwerk maakt communi-
catie via lichtpaden (“light paths”) mogelijk en laat kwalita-
tieve rechtstreekse verbindingen tussen twee punten zonder 
tussenkomst van routers toe. Om zijn klanten een hightech 
netwerk te kunnen bieden, had Belnet in 2012 een onder-
zoek gelanceerd voor de implementering van de nieuwe 
generatie van zijn optische vezelnetwerk. In 2013 hebben de 
gespecialiseerde teams het project bijgeschaafd tot een per-
formante en 100% operationele oplossing.

100 Gbit/s

Het huidige platform van het netwerk van Belnet is geba-
seerd op optische ringnetwerken met lambda-waarden van 
10  Gbit/s die in Brussel samenkomen. Het nieuwe netwerk 
zal gebaseerd zijn op 100 Gbit/s, uitgebreid worden met bij-
komende glasvezelverbindingen om extra vermazing te creë-
ren en beschikken over nieuwe functionaliteiten. Dankzij deze 
bijkomende verbindingen zal de stabiliteit van het netwerk 
gevoelig stijgen terwijl de decentralisatie zal zorgen voor 
een betere dienstverlening en een beperktere kwetsbaarheid 
voor storingen.

FedMAN3-netwerk

FedMAN (Federal Metropolitan Area Network), ontwikkeld 
door Belnet voor rekening van Fedict*, verbindt de federale 
administraties onderling met elkaar en met het internet. Zo 
biedt het een bijzonder performante en betrouwbare commu-
nicatie tussen de burger en de federale overheid. Voor het 
operationele beheer van het FedMAN3-netwerk had Belnet 
in 2012  geïnvesteerd in een aparte glasvezelring en twee 
extra PoPs in Brussel.

Netwerken

Kiezen voor netwerken van superieure kwaliteit

In het kader van zijn opdracht beheert Belnet drie netwerken: Belnet, BNIX 

en FedMAN. De prestaties van het netwerk van Belnet werden in 2013 

geüpgraded zodat de verwachtingen van de onderzoekswereld en het hoger 

onderwijs werden ingelost. De versie van het BNIX-netwerk die in 2012 werd 

geïmplementeerd, heeft op basis van haar efficiëntie en de economische 

voordelen die eraan verbonden zijn, steeds meer deelnemers overtuigd. Het 

nieuwe FedMAN3-netwerk, dat in 2013 volledig operationeel was, heeft 

voor nog meer efficiëntie en betrouwbaarheid gezorgd in de communicatie 

tussen de burger en de federale overheid.

* Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie

UITDAGINGEN EN STRATEGIE
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BNIX

Het BNIX-netwerk (Belgian National Internet eXchange) dat 
in 1995 werd geïmplementeerd door Belnet, is het platform 
waarmee contentleveranciers, hostingbedrijven en onderne-
mingen in België onderling, op basis van “peering”, verbinding 
kunnen maken.

Dit platform stelt deelnemende organisaties* in staat om snel-
ler, goedkoper en op lokaal niveau gegevens, e-mails, video’s 
en alle andere types van verkeer uit te wisselen. De verbin-
ding gebeurt via drie BNIX-datacentra: InterXion in Zaventem, 
Level 3 in Evere en LCL in Diegem. Eind 2013 telde BNIX 51 
deelnemers. Om te voldoen aan de noden van de leveranciers 
van internetdiensten gaat Belnet het BNIX-platform verster-
ken door het te verspreiden over verschillende datacenters. 
In de context van een toenemende professionalisering zul-
len voor de BNIX-deelnemers ook overeenkomsten op de ver-
schillende dienstenniveaus (Service Level Agreements) op 
punt gesteld worden.

Internationale netwerken en internationale 
samenwerking

In 2013 heeft Belnet zijn grensoverschrijdende samenwer-
kingsprojecten met zijn Europese partners via de “cross bor-
der fiber” versterkt. Dankzij deze verbindingen heeft Belnet 
onder andere de directe interacties tussen de Belgische, 
Luxemburgse, Franse en Nederlandse academische instel-
lingen kunnen optimaliseren. Ze garanderen eveneens de 
continuïteit en het prestatievermogen tussen de verschil-
lende internationale netwerken, zelfs wanneer het Europese 
onderzoeksnetwerk GEANT3, waar Belnet deel van uitmaakt, 
het zou laten afweten.

* Leveranciers van internetdiensten (Belgacom, Telenet, …), internet content providers en grote publieke en privébedrijven (VRT, OVH, …).

Tevredenheid wat de 
stabiliteit van het platform betreft

Wens om een driemaandelijkse 
newsletter te ontvangen

Noodzaak om een nieuwe Pop te 
installeren, bovenop de 3 bestaande

Technische vaardigheden 
van het team

Favoriete pagina op de BNIX-site  De lijst met BNIX-deelnemers

1ste BNIX-tevredenheidsenquête – resultaten 

9,53/10

Ja, 81% Nee, 76%

8,88/10
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Overzicht van het gebruik van de connectiviteitsdiensten op het Belnet-netwerk

Evolutie van de totale toegangscapaciteit van Belnet-klanten, in Gbit/s

Het BNIX-netwerk – Aantallen en types aansluitingen

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0

100 Mbit/s 47 44 38 32 21 20 13 10 11 17 17 17

1 Gbit/s 13 20 28 33 41 44 49 46 35 35 27 30

10 Gbit/s 1 5 7 9 15 22 28 35

Totaal 60 64 66 65 63 69 69 65 61 74 72 82

Klanten 47 46 47 47 44 44 45 50 49 51

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

80
70
60
50
40 
30 
20 
10 
0

100 Mbit/s 32 14 2

1 Gbit/s 35 28 3

10 Gbit/s 0 4 0

Totaal 67 46 5

Belnet-Huurlijn Point-to-Point 
Ethernet

Multipoint

Bandbreedte internet Bandbreedte onderzoek

57,98 Gbit/s 263,71 Gbit/s
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Profielen van de medewerkers

De meeste medewerkers van Belnet zijn jonger dan 40 jaar 
(69 %) en bekleden een functie van niveau A (78 %). Meer 
dan een derde van de medewerkers zijn vrouwen. Het meren-
deel van het personeel (89 %) maakt gebruik van het open-
baar vervoer voor hun verplaatsingen van en naar het werk. 
80% van de medewerkers maakt tot slot gebruik van “tele-
werk” en werkt dus regelmatig thuis (een dag per week). In 
2013 heeft Belnet zich erop toegelegd om het taalevenwicht 
binnen zijn teams te handhaven om zo goed mogelijk te vol-
doen aan de vraag van zijn klanten.

Binnen Belnet:

• 51 % van de medewerkers maken deel uit van de 
technische eenheden (Netwerken, Interne ICT & 
Logistiek, Diensten, CERT);

• 26 % van de Externe Relaties (Klantendienst, Marketing 
& Communicatie);

• 23 % van de Administratie (Directie, Juridisch advies, 
Financiën, HR en Secretariaat).

Beheerscommissie

De rol van de Beheerscommissie bestaat erin vragen en beslis-
singen in verband met de strategie en de ontwikkeling van de 
activiteiten van Belnet te onderzoeken. Ze kwam in 2013 vier 
keer bijeen in de lokalen van Belnet. In de loop van dit boek-
jaar nam het beheersorgaan de volgende taken op zich:

• De begroting vastleggen;

• Goedkeuring van het managementplan;

• Het jaarverslag van de activiteiten en het jaarplan van 
de investeringen goedkeuren;

• De rekeningen van het afgelopen jaar vaststellen;

• De heffingen vastleggen voor de dienstenprestaties die 
worden geleverd door Belnet;

• Algemene administratieve, logistieke en technische 
diensten organiseren;

• De middelen en het vermogen van de diensten beheren;

• De overheidsopdrachten en het aanwervingsplan voor 
het personeel goedkeuren.

• De Beheerscommissie van Belnet is samengesteld uit 
elf leden, waaronder:

• De directeur van Belnet (automatisch Vicevoorzitter) ;

• Twee ambtenaren van de Federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid – van wie minstens één ambtenaar-
generaal is (automatisch Voorzitter);

• Een van de algemene directeurs van de federale 
wetenschappelijke instellingen die gelegen zijn op het 
Plateau van Ukkel (KMI, KSB of BIRA);

• Vier leden die geen deel uitmaken van het 
Federale Wetenschapsbeleid (2 Franstaligen en 
2 Nederlandstaligen) aangesteld door de voogdijminister.

Als adviseurs komen daarbij nog de inspecteur van financiën, 
die geaccrediteerd wordt bij de voogdijminister, de boekhou-
der van Belnet en de secretaris van de Beheerscommissie.

Transversaal model

De dienst Administratie, Financiën, HR & Juridisch advies van Belnet 

heeft in 2013 – net zoals de andere departementen – in belangrijke 

mate bijgedragen aan het professionalisme en aan het succes van 

de strategische lijn van de organisatie. Deze dienst staat in voor het 

financiële beheer, de opvolging van de regelgeving inzake openbare 

aanbestedingen, human resources, juridische zaken, het onthaal en 

het secretariaat, en heeft alle evoluties doorgemaakt die Belnet ertoe 

aangezet hebben zijn op klantgerichtheid en de ontwikkeling van nieuwe 

diensten gebaseerde transversale model te verfijnen.
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Pierre Bruyère
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Het budgettaire resultaat is vastgesteld op een tegoed 
van 3 108 440  euro (14 680 867  euro (inkomsten) – 
11 572 427 euro (uitgaven)).

Dotatie voor werking

De dotatie voor werking en uitrusting van 8 149 000 euro is 
ten gevolge van de besparingsmaatregelen van de federale 
Staat gedaald in vergelijking met die van het boekjaar 2012.

Stijging van de prestaties

De gefactureerde dienstenprestaties bedragen 
(6 299 000 euro) en kenden een stijging van 10% ten opzichte 
van het boekjaar 2012, voornamelijk als gevolg van de stij-
ging van de inkomsten van de diensten “Belnet Leased Line” 
(301 000 euro) en “BNIX” (105 000 euro). 

Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

Uitgaven

Nationale lijnen 253 93 190

Europese lijnen 597 598 531

Commercieel Internet 425 423 325

Onderhoud netwerkuitrusting en diensten 2 717 3 716 3 924

Algemene kosten 1 109 1 024 1 172

Lonen 2 613 3 380 3 823

Overige investeringen 2 966 1 061 773

Overdracht van inkomsten naar Sofico en het Vlaamse Gewest* 0 0 0

Project FedMAN II (investeringen inbegrepen) 903 186 10

Beheer van CERT.be 761 825 824

Toevoegingen aan het Reservefonds 200 0 0

TOTAAL 12 542 11 305 11 572

Inkomsten

Toevoeging 8 593 8 503 8 149

Project FedMAN II 903 207 10

Beheer van CERT.be 761 825 824

Dienstverleningen 3 753 4 524 5 698

Rente 89 11 0

Terugname van provisies en overdracht van inkomsten 0 0 0

TOTAAL 14 098 14 070 14 681

Overzicht van de budgettaire rekeningen, in duizenden euro 

*  In het kader van het samenwerkingsakkoord voor de verbinding van de Hogescholen in Vlaanderen en Wallonië

Budgettaire resultaten 
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Het bruto financieel resultaat is vastgesteld op een tegoed 
van 2 404 686 euro. (14 514 809 euro (producten) – 
12 110 123 euro (bruto lasten).

Reservefonds en investeringsfonds

Tijdens de vorige boekjaren (2011 en 2012) had de 
Beheerscommissie beslist om naar aanleiding van de verga-
dering voor de goedkeuring van de rekeningen een provisie 
ten bedrage van 11 200 000 toe te kennen voor het investe-
ringsfonds. In 2013 werden de investeringsfondsen voorzien 
van een bijkomende provisie van 13 000 000. Het investe-
ringsfonds werd bijgevolg op 24 200 000 euro gebracht. Dit 
bedrag werd bepaald op basis van het investeringsplan dat 
de directie van Belnet heeft voorbereid. Dit fonds zal gebruikt 

worden voor de aankoop van het optische materiaal en het 
IP-materiaal, evenals de optische glasvezels met het oog op 
de cyclische vernieuwing van het netwerk met een volgende 
deadline in 2014.

Uitgaven in evenwicht

De kosten met betrekking tot de diverse diensten en goede-
ren zijn gestegen, onder andere ten gevolge van de stijging 
van de onderhouds- en herstellingkosten van het materiaal.

Ook de personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van het 
vorige boekjaar omwille van talrijke aanwervingen van eind 
2012 (9 medewerkers aangeworven tegenover drie mede-
werkers die Belnet verlaten hebben). Deze kosten worden nu 
voor het hele boekjaar 2013 geboekt. 

Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

Kosten 9 655 174 1 544 826

Overig gebruik van consumptiegoederen en externe diensten 6 542 348 6 141 945 6 300 201

Onroerende voorheffing en diverse belastingen 7 962 6 724 4 143

Directe en indirecte personeelsvergoedingen 3 383 810 3 792 524 4 249 852

Economische afschrijvingen op huisvestingskosten, 
immateriële vaste activa en materiële vaste activa

1 894 449 1 636 346 1 488 619

Overdracht van andere inkomsten (uitgaven) 
dan sociale uitkeringen

104 209 110 075 67 308

Waardeverminderingen op bestaande activa en passiva 24 000 1 454 0

Bruto kosten 11 956 778 11 689 068 12 110 123

Toevoegingen aan het reservefonds 200 000 0 0

Toevoegingen aan het fonds voor investeringen 9 655 174 1 544 826 13 000 000

Toevoegingen aan het fonds voor inkomsten 0 0 126 737

Toevoegingen aan voorzieningen voor risico's en lasten 0 0 0

Algemeen boekhoudkundig resultaat -7 270 082 1 137 970 -1 072 2051

Totaal kosten 14 541 870 14 371 863 14 514 809

Inkomsten

Gefactureerde diensten 5 446 933 5 855 152 6 298 980

Rente en overige financiële inkomsten 88 558 10 970 0

Uitzonderlijke inkomsten 51 2 742 66 829

Overdracht van andere inkomsten dan 
belastingen en sociale bijdragen

8 806 328 8 503 000 8 149 000

Terugname van voorzieningen voor toekomstige risico's en lasten 200 000 0 0

Totaal inkomsten 14 541 870 14 371 863 14 514 809

Resultatenrekening, in euro

Resultatenrekening
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Investeringen

De investeringen in de loop van het boekjaar 2013 
(887 145  euro) betreffen hoofdzakelijk netwerkuitrustin-
gen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het 
Belnet-onderzoeksnetwerk, en investeringen in materiaal. De 
afschrijvingen die in de loop van dit boekjaar werden geboekt, 
bedragen 1 487 000 euro. Deze werden in de praktijk omge-
zet volgens het advies van de Commissie voor de Inventaris 
van het Vermogen van de Staat (25% voor het informatica-
materiaal, 20% voor het rollend materieel en 10% voor de 
andere investeringsmaterialen). Aangezien de investeringen 
minder hoog waren dan de afschrijvingen, is de waarde van 
de materiële vaste activa gedaald.

Schulden en vorderingen

De schulden op hoogstens een jaar tegenover derden die 
niet onderworpen zijn aan het Algemeen Boekhoudplan 
(ABP) omvatten een vordering van 385 000 euro op de BTW-
administratie. In 2013 werden de waarborgen die vóór en na 
het boekjaar 2013 betaald werden, geboekt als vorderingen 
op meer dan een jaar (overeenkomstig de boekhoudkundige 
regels).

De vorderingen op hoogstens een jaar tegenover derden die 
onderworpen zijn aan het ABP bedragen 226 000 euro tegen-
over 747 000  euro in 2012. De daling van 520 000  euro 
is te wijten aan Fedict. Eind 2012  had Fedict een open-
staand saldo van 701 000  euro met betrekking tot het pro-
ject FedMAN II en CERT.be. Eind 2013 heeft Fedict een open-
staand saldo van 53 000  euro, dat overeenstemt met een 
bijkomende CERT-factuur.

Boekjaar 2011 Boekjaar 2012 Boekjaar 2013

Activa

Materiële vaste activa 3 341 045 2 765 224 2 163 751

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op meer dan 1 jaar

- - 28 598

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op ten hoogste 1 jaar

341 533 396 669 426 353

Aan rekeningstelsel onderworpen externe 
vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1 723 542 746 589 226 572

Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen 17 193 000 13 693 000 13 693 000

Bank- en postchequerekeningen – kas, contanten en zegels 813 500 7 417 391 9 602 629

Overlopende activa en wachtrekeningen 750 048 1 078 969 1 571 321

Totaal activa 24 162 668 26 097 841 27 712 224

Passiva

Nettoactiva of Eigen vermogen of Nettopassiva 9 602 036 10 940 006 17 956

Reservefonds 821 888 621 888 821 888

Fonds voor investeringen 9 655 174 11 200 000 24 200 000

Fonds voor inkomsten - - 126 737

Provisies voor risico’s en lasten - - -

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe 
schulden op ten hoogste 1 jaar

3 156 261 2 419 099 2 067 879

Aan rekeningstelsel onderworpen externe 
schulden op ten hoogste 1 jaar

30 239 401 375 347 136

Overlopende passiva en wachtrekeningen 896 980 515 473 130 628

Totaal passiva 24 162 668 26 097 841 27 712 224

Balans, in euro

Balans

De wetenschappelijke ontwikkelingen 
stimuleren door innovatieve 
netwerkinfrastructuren van hoge kwaliteit 
met bijhorende diensten te leveren en te 
onderhouden, ten behoeve van het hoger 
onderwijs en onderzoek in België.

De groei van de kennis- en 
informatiemaatschappij versnellen dankzij 
onze verworven expertise, onze unieke 
marktpositie en onze schaalvoordelen.

Communicatiediensten ontwikkelen voor 
of ten gunste van overheidsdiensten.
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