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Wie is Belnet?

Belnet is een federale 
overheidsorganisatie 
die sinds 1993 
verantwoordelijk is 
voor het nationaal 
Belgisch netwerk 
voor onderzoek 
en onderwijs en 
die universiteiten, 
hogescholen, 
onderzoekscentra 
en Belgische 
overheidsdiensten 
internettoegang aan hoog 
debiet aanbiedt.

Belnet biedt exclusieve 
diensten aan 259 in
stellingen, goed 
voor 800.000 eind
gebruikers.

Belnet telt 
79 medewerkers 
en maakt deel uit 
van het Federaal 
Wetenschapsbeleid.

Belnet staat eveneens in 
voor BNIX, het Belgisch 
internetknooppunt voor 
internet service providers, 
contentproviders, 
hostingbedrijven en grote 
privéondernemingen.

We willen vooral de 
nadruk leggen op die 
meerwaarde en ons 
van andere providers 
onderscheiden.

Dirk Haex

Technisch directeur (a.i.) bij Belnet
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Strategie 
in de kijker
Voor Belnet was 2019 een jaar van strategische 
reflectie: operationele uitmuntendheid blijft een 
prioriteit, maar de organisatie wil ook de relaties 
met klanten verder verstevigen. Er werden tal van 
projecten opgezet om de kwaliteit en de veiligheid, 
de visibiliteit en de communicatie te verbeteren. 
Tegelijk bleef Belnet groeien en zich toeleggen op 
technologische vooruitgang.

Het blijft van essentieel belang om 
een kwalitatieve dienstverlening te 
verzekeren. We hebben intens gesleuteld 
aan onze operationele uitmuntendheid.

Nathalie Pinsart

Directrice Administration & Community (a.i.) Belnet
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In 2019 startte Belnet met een grondige reflectie 
rond de strategie. ‘Het blijft van essentieel 
belang om een kwalitatieve dienstverlening te 
verzekeren,’ benadrukt Nathalie Pinsart. ‘We 
hebben intens gesleuteld aan onze operationele 
uitmuntendheid. In de komende jaren willen 
we meer klantgericht gaan werken en op die 
manier een heuse customer intimacy creëren. 
We worden trouwens vaak gezien als een van 
de vele internetproviders. Een betrouwbare 
internettoegang met hoge bandbreedte 
aanbieden, behoort tot onze kerntaken, maar 
Belnet is in de eerste plaats het netwerk 
voor onderzoekers. Onze opdrachten als 
overheidsdienst zijn helaas weinig gekend. We 
willen vooral de nadruk leggen op die meerwaarde 
en ons van andere providers onderscheiden. Op 
basis van die strategische reflectie willen we 
in 2020 een nieuw businessmodel voor Belnet 
uitwerken en onze acties daarop afstemmen.’

Binnen het managementteam was Jan Torreele 
sinds april 2019 lange tijd afwezig. Om de 
continuïteit en de toekomstgerichte evolutie 
binnen de organisatie te verzekeren, werden 
zijn taken overgenomen door Nathalie Pinsart, 
directrice Administration & Community (a.i.) en 
Dirk Haex, technisch directeur (a.i.).
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Operaties

Operationeel begon 2019 met een valse noot 
en twee incidenten. Het eerste, op 29 januari, 
had gevolgen voor de infrastructuur waarop 
de applicaties met een meerwaarde voor onze 
klanten draaien. Sommige diensten waren 
lange tijd niet beschikbaar. Dirk Haex vertelt: 
‘De les die ik daaruit trok? Onze procedures 
en redundantiesystemen zijn onvoldoende 
afgestemd op de noden van onze klanten. In 
2017 en 2018 zijn we gestart met een aantal 
projecten (die in 2019 doorliepen) om het 
Belnet-netwerk te hervormen en te evolueren 
naar een betrouwbaarder en performanter 
dienstenplatform. Zo hebben we vooral gesleuteld 
aan de processen in het kader van Business 
Continuity Management, met gerichte plannen 
op basis van geavanceerde monitoringplatformen 
en scenario’s die regelmatig werden uitgetest. 
Resultaat: wanneer er problemen opduiken, 
kunnen we communiceren en sneller een oplossing 
bedenken.’ Het tweede incident deed zich voor op 
15 februari. Een saturatie van het Belnetnetwerk 
zorgde voor een onderbreking in de externe 
trafiek, die in minder dan twee uur werd opgelost. 
‘Dankzij de toen genomen maatregelen, verliep 
het jaar voor de rest rustig. Verschillende klanten 
toonden zich trouwens bijzonder opgetogen over 
de manier waarop de situatie werd bijgestuurd. 
Niemand kan garanderen dat dergelijke incidenten 
in de toekomst niet meer zullen voorkomen, maar 
onze klanten kunnen er van op aan dat we alles in 
het werk zullen stellen om ze zo veel mogelijk te 
vermijden.’

Veiligheid

Op het vlak van veiligheid bleef Belnet sleutelen 
aan de (uitgebreidere) plannen voor Business 
Continuity Management. Er werd een vulnerability 
management proces met bijhorend platform 
opgezet om de zwakke plekken in de door 
Belnet beheerde infrastructuur op te sporen en 
te ondervangen. Tot slot stelde Belnet in het 
vierde kwartaal van 2019 een Chief Information 
Security Officer (CISO) aan, die met de hulp van 
een externe jury werd geselecteerd. Hij ging 
begin 2020 aan de slag en kreeg de taak een 
beheersysteem voor informatiebeveiliging uit te 
werken conform de ISO 27001 norm.

Netwerken en diensten

Het BNIXplatform dat door Belnet wordt 
beheerd – een knooppunt voor de uitwisseling 
van gegevens tussen internetproviders en 
contentbeheerders – trok in 2019 nieuwe 
klanten aan: o.a. Amazon Web Services (AWS) 
en Colruyt Group. ‘Gezien de groeiende interesse 
voor BNIX, ontwikkelden we voor het platform een 
uitbouwstrategie die onder meer leidde tot een 
tariefverlaging,’ verduidelijkt Nathalie Pinsart.

In het kader van de strategie om de klantenrelaties 
verder te versterken, zette Belnet verschillende 
projecten op in samenwerking met klanten 
als netwerkbeheerder Fluvius, de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles 
(ULB). De specifieke internetbehoeften en 
de vraag naar capaciteit blijven stijgen.  

Amazon Web Services  
Informatiesessie

4 Belnet  Jaarverslag  2019



Dirk Haex: ‘De VUB verzocht Belnet om de 
internetcapaciteit op te drijven van 10 naar 
100 Gbit/s en vroeg de installatie van een 
redundantiesysteem. Het Inter University Institute 
for High Energies (IIHE), een onderzoekscentrum 
voor deeltjesfysica van beide Brusselse 
universiteiten, had meer bandbreedte nodig om 
grote hoeveelheden data te kunnen uitwisselen, 
onder meer met het CERN via GÉANT, het 
Europees netwerk voor onderzoek en onderwijs. 
De ULB besloot met Belnet samen te werken om 
haar verschillende sites in Brussel en Gosselies 
met elkaar te verbinden.’

Belnet werkt eveneens mee aan projecten 
op federaal niveau. Op 13 juni 2019 stelde 
GCloud (een programma voor de ontwikkeling 
van een communautaire overheidscloud) 
Belnet aan als ‘service owner’ voor FedWAN: 
het netwerk dat de gewestelijke sites van de 
federale overheidsdiensten (FOD) onderling 
verbindt en zorgt voor een verbinding met het 
hoofdkwartier in Brussel. Nathalie Pinsart legt uit: 
‘We vernieuwden de volledige optische backbone 
van de Kanselarij van de Eerste Minister en 
creëerden een nieuwe PoP (Point of Presence) die 
volledig door Belnet zal worden beheerd en die de 
gebouwen van de Kanselarij met de verschillende 
sites verbindt. Belnet bouwde en beheerde ook de 
WAN van de FOD Economie en de FOD Financiën, 
en startte eind 2019 de WAN van de FOD 
Werkgelegenheid op.’

In samenwerking met de Europese Commissie 
heeft Belnet ook gewerkt aan de implementatie 
van het eerste Belgische knooppunt van een 
Europese infrastructuur voor blockchaindiensten 
(EBSI) in gebruik. Die technologie laat toe 
gegevens veilig en gedecentraliseerd op te slaan. 
In 2020 zal Belnet de eerste organisatie in Europa 
zijn die een dergelijk knooppunt opzet.

Groepsaankopen

‘We besloten onze klanten te laten meegenieten 
van de expertise van onze Cel Aankopen. Ze 
konden inschrijven op een kaderakkoord voor de 
aankoop van informatica en optisch materiaal. Dat 
initiatief werd een enorm succes: de deelnemende 
klanten onderschreven ons bestek en konden 
aanspraak maken op de interessante prijzen 
en dienstvoorwaarden waarover Belnet had 
onderhandeld,’ verduidelijkt Nathalie Pinsart.

Product Management

Binnen Belnet werd een Cel Product Management 
opgericht om na te gaan of elk product aan 
de eisen van de klanten beantwoordt. Er werd 
een productstrategie uitgewerkt en er werd 
nagedacht over de catalogus, met een geregelde 
herziening van tarieven en de toevoeging van 
nieuwe functies aan producten.

De eerste opdracht van de nieuwe Cel? De 
herziening van de beschermingsdiensten tegen 
spam. De nieuwe dienst gaat binnenkort in 
productie met een oplossing die optimaal op 
de verwachtingen van klanten inspeelt: Belnet 
Advanced Mail Security.

Financiële balans

Belnet sloot 2019 af met een positief resultaat 
van 1,3 miljoen euro. Dat bedrag wordt gestort in 
het investeringsfonds voor de vernieuwing van de 
contracten voor de huur van de optische vezels 
van het netwerk.
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Visibiliteit

In het kader van de nieuwe klantgerichte aanpak 
voerde Belnet een reeks communicatieacties 
en werden tal van evenementen opgezet: een 
Networkingavond op 8 mei voor de beleidsmakers 
van de onderzoeks en onderwijsgemeenschap 
(R&E) en de overheidsdiensten. Die trok 
72 deelnemers. ‘Om de visibiliteit van Belnet 
te verhogen, hebben we ook meer met de 
pers gecommuniceerd. Dirk en ik zijn ook naar 
politici toegegaan om hen te wijzen op de 
potentiële meerwaarde van Belnet in onze 
twee kernsegmenten: onderzoek en onderwijs 
én federale diensten,’ voegt Nathalie Pinsart 
eraan toe. Wat betreft onze nieuwe website; 
niet alleen verbeterde die onze zichtbaarheid, 
maar ook de interactiviteit met onze bezoekers 
werd vergroot.

Verhuis

De verhuis van Belnet (van de Louisalaan naar 
het WTC III gebouw in de Brusselse Noordwijk) 
vormde in 2019 een uitdaging, ook al omdat 
er op een nieuwe manier van werken werd 
overgeschakeld. De medewerkers kregen laptops 
en konden vanaf dat moment twee dagen van 
thuis uit werken. Er werden ook initiatieven 
genomen om de interne infrastructuur in de 
richting van een Unified Communications platform 
te laten evolueren.

Personeel en interne organisatie

Belnet werkte een ontwikkelingsplan voor interne 
communicatie uit met het oog op een volledige 
herziening van het intranet en de lancering van 
een interne nieuwsbrief.

In de loop van 2019 slaagde Belnet erin nieuwe 
talenten aan te trekken: het team evolueerde 
van 75 naar 79 contractuele medewerkers, 
bijgestaan door zelfstandige consulenten. 
Nathalie Pinsart legt uit: ‘Het ligt in de bedoeling 
een kader van 95 medewerkers uit te bouwen. 
We konden hoe dan ook een aantal ervaren 
kandidaten binnenhalen. Vroeger rekruteerden 
we vooral jongeren die pas aan de universiteit 
afstudeerden. Door het aantrekken van mensen 
met meer ervaring kunnen we terugvallen op 
een team dat jongeren met gevestigde waarden 
laat samenwerken, wat heel verrijkend blijkt. 
De lancering van onze nieuwe website, waarop 
kandidaten makkelijker kunnen solliciteren, droeg 
ongetwijfeld bij tot dat succes.’

‘Als we de balans opmaken van alles wat 
we in de loop van 2019 met een team van 
79 medewerkers realiseerden, kunnen we trots 
zijn op de resultaten die we boekten, dankzij de 
werklust en de inzet van onze medewerkers. 
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet 
en zijn ervan overtuigd dat Belnet het nieuwe 
businessmodel kan waarmaken,’ besluit Dirk Haex.

Nieuwe website Belnet Verhuis naar WTC III

6 Belnet  Jaarverslag  2019



We kunnen trots zijn op de resultaten 
die we boekten, dankzij de werklust en 
de inzet van onze medewerkers.

Dirk Haex

Technisch directeur (a.i.) bij Belnet

7BelnetJaarverslag 2019



Belnet in de praktijk

Belnet is het Belgisch National Research & 
Education Network (NREN). Belnet stimuleert de 
werking van de kennis en informatiemaatschappij 
door levering en onderhoud van innoverende 
en hoogwaardige netwerkinfrastructuren met 
bijhorende diensten om zo in te spelen op de 
specifieke behoeften van het hoger onderwijs, de 
onderzoekscentra en de overheidsinstellingen in 
België. En dat dankzij de nodige expertise, een 
unieke marktpositie en schaalvoordelen.

‘Dedicated Connectivity’. Belnet biedt 
specifieke internettoegang op het vlak van 
diensten, samenwerking en netwerken voor 
verschillende duidelijk gedefinieerde doelgroepen 
binnen het onderwijs, onderzoekscentra en 
administraties. Bovendien verleent Belnet 
toegang tot (diensten op) het wereldwijde web en 
op (inter)nationale onderzoeksnetwerken in alle 
werelddelen.

Onze missie Onze visie
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Onze 
strategische 
doelstellingen

Operational excellence
Belnet levert kwalitatieve diensten die 
het vertrouwen van klanten verdienen.

Vertrouwd

Belnet is voor klanten een 
betrouwbare, stabiele, niet
commerciële en neutrale partner.

Professioneel

Belnet werkt professioneel, 
dankzij de nodige expertise en 
knowhow.

Toegewijd

Belnet werkt klantgericht en 
ontwikkelt een infrastructuur en 
diensten in functie van hun behoeften.

Effectief

Belnet is een efficiënte, 
performante en kwalitatieve 
organisatie.

Dedicated services
Belnet levert diensten die inspelen op 
de specifieke behoeften van al onze 
doelgroepen.

Security
De beveiliging van informatie is 
prioritair en essentieel voor een 
vlotte werking, voor onze diensten en 
activiteiten.

Performing organisation
Belnet is een professionele en 
performante organisatie die perfect in 
staat is haar missie waar te maken.

Onze waarden
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Belnet in 2019

Aantal instellingen 
per Gemeenschap

Evolutie van het aantal 
eindgebruikers

2019 > 825.343

2018 > 806.283

2017 > 799.293

2016 > 740.086

Totale toegangscapaciteit 
van klanten (in Gbit/s)

Aantal eindgebruikers 
per Gemeenschap

825.343
(eind 2019)

Belnetnetwerk

* Federale instellingen

Hoger onderwijs > 615.340

FedMAN & FedWAN* > 81.715

Overheidsdiensten > 64.046

Ziekenhuizen > 46.691

Onderzoek > 15.029

Kunst & Cultuur > 2.522

302,96 > Internet bandbreedte Belnet

885,20 > Bandbreedte onderzoekscentra Belnet

84,60 > Internet bandbreedte FedMAN

391,16 > Netwerk bandbreedte FedMAN

Onderzoek > 75

Hoger onderwijs > 68

Overheidsdiensten > 47

FedMAN & FedWAN* > 34

Ziekenhuizen > 19

Kunst & Cultuur > 16

259
(eind 2019)
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Evolutie van het aantal 
medewerkers

Medewerkers

Profiel van de medewerkers 
bij Belnet (in %)

Aantal followers op Twitter

Sociale netwerken

902

Belnet

10701002 1105391

BNIX

651532 741

2016 20182017 2019

1  Networks, ICTLogistics, Services & Security, Project Management Office, Information Technology Service Management

2  Management Support, Legal, Purchasing, Finance, Human Resources, Reception

3  Business Management, Customer Relations, Marketing & Communication, Product Management

Technische directie1 > 49,4%

Directie Administration & Finance2 > 25,3%

Directie Community Relations3 > 21,5%

Directie > 3,8%

2019 > 79

2012 > 60

2007 > 34
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Belnetnetwerk

De Digital Certificates 
Service van Belnet staat voor 
een ruime keuze aan digitale 
certificaten die Belgische 
onderzoeksinstellingen, 
hogescholen en universiteiten en 
overheidsinstellingen eenvoudig 
en veilig kunnen beheren.

De Belnet Leased Line laat 
Belgische instellingen voor hoger 
onderwijs, onderzoekscentra 
en overheidsdiensten toe zich 
moeiteloos met het Belnet
netwerk te verbinden.

Belnet zoekt voor die klanten 
de meest geschikte huurlijn 
naar een toegangspoort 
op zijn netwerk en zorgt 
voor de monitoring om een 
performante en voortdurend 
beschikbare connectiviteit 
te garanderen.

Digital Certificates 
Service (DCS)

Belnet Leased Line 
(BLL)

Aantal klanten dat 
DCS gebruikt

Totaal aantal 
afgeleverde certificaten

2019 > 14.698

2018 > 9.575

2017 > 9.284

Evolutie van het aantal aanvragen

2019 > 42

2018 > 91

2017 > 87

2019 > 107

2018 > 102

2017 > 96
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eduroam is een dienst die 
gebruikers in onderzoekscentra 
en instellingen voor hoger 
onderwijs moeiteloos en 
veilig toegang biedt tot het 
draadloos netwerk van hun eigen 
organisatie én tot het netwerk 
van andere deelnemende 
organisaties over de hele wereld.

Evolutie van het 
aantal instellingen 
dat gebruik maakt 
van eduroam en 
govroam diensten

govroam is een dienst 
waarmee ambtenaren veilig 
en draadloos kunnen surfen 
in alle andere aangesloten 
overheidsadministraties in België.

eduroam govroam

2019 > 65

2018 > 63

2017 > 62

Evolutie van de externe trafiek (in Petabyte)

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2019

2018

2017
2016

2015

25

20

15

10

5

0

2019 > 24

2018 > 18

2017 > 12
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2019 - 160 Gbit/s

2018 - 120 Gbit/s

2013 - 55 Gbit/s

58
DEELNEMERS

INFRASTRUCTUUR

13,2 Tbps
Tbps is de capaciteit van de switches.

Deze zijn vier keer krachtiger 
dan de vorige.

3
DATACENTERS

Belgian National Internet 
Exchange (BNIX)

Het BNIXplatform

3 nieuwe deelnemers sloten in 
2019 bij het BNIXplatform aan: 

Amazon Web Services (AWS), 
Colruyt Group en Destiny.

In de loop 
van 6 jaar 
verdrievoudigd
De hoeveelheid op BNIX uitgewisselde data steeg vorig 
jaar spectaculair. De gemiddelde trafiek op het platform 
bedroeg 160 Gbit/s. Ter vergelijking: in 2018 ging 
het ‘slechts’ om 120 Gbit/s. De datatrafiek volgde het 
dagelijks ritme van het internetgebruik, dat ’s ochtends 
vroeg start en tussen 20 en 22 uur een piek bereikt.

Evolutie van de trafiek

14 Belnet  Jaarverslag  2019



+31%
Datatrafiek 2018/2019

De trafiek steeg op één jaar met 31%.

619.708.416 GB
Datavolume 2019

Het Belgisch internetknooppunt verwerkte 619.708.416 GB aan data.

De sterke stijging in de trafiek op het BNIXplatform is deels te verklaren door 
de aansluiting van Amazon Web Services (AWS), provider van informaticadiensten 
in de cloud, in het najaar van 2019. De komst van AWS genereerde veel bijkomende 
trafiek op het BNIXplatform, dat geregeld pieken van 340 Gbit/s bereikte. Bovendien 
weerspiegelt het platform het voortdurend toenemend gebruik van digitale diensten 
en apparatuur in onze samenleving.

Actieve verbindingen: 
aantallen en types

23
verbindingen 1 Gbit/s

10
verbindingen 100 Mbit/s

10
verbindingen 100 Gbit/s

40
verbindingen 10 Gbit/s
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Resultaten
rekening

Gefactureerde prestaties

+9.121.040 €

Gefactureerde prestaties 
ten opzichte van 2018

+1,13 %



Boekjaar  
2017

Boekjaar  
2018

Boekjaar  
2019

Kosten
Overig gebruik van consumptiegoederen en externe diensten 7.816.615 9.799.193 9.189.121

Onroerende voorheffing en diverse belastingen 3.215 5.932 912

Directe en indirecte personeelsvergoedingen 5.415.083 5.798.202 5.886.465

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

3.483.774 2.060.802 1.464.142

Overdracht van andere inkomsten (uitgaven) dan sociale uitkeringen 87.937 110.110 186.004

Waardeverminderingen op bestaande activa en passiva 2.767 0 0

Toevoeging aan het reservefonds 0 0 0

Toevoeging aan het fonds voor investeringen 0 0 2.000.000

Toevoeging aan het fonds voor inkomsten 0 0 0

Toevoeging aan voorzieningen voor risico’s en lasten 0 0 0

Algemeen boekhoudkundig resultaat 236.480 190.001 696.336

Totaal kosten 17.045.870 17.964.240 18.030.308

Inkomsten
Gefactureerde diensten 8.348.439 9.019.209 9.121.040

Rente en overige financiële inkomsten 0 0 0

Uitzonderlijke inkomsten 14.431 40.668 0

Overdracht van andere inkomsten dan belastingen en sociale 
bijdragen

8.683.000 8.904.362 8.909.268

Terugname van voorzieningen voor toekomstige risico’s en lasten 0 0 0

Terugname van het Reservefonds 0 0 0

Totaal inkomsten 17.045.870 17.964.240 18.030.308

Resultatenrekening, in euro

Reservefonds en 
investeringsfonds

In 2019 bedroeg het bruto financiële resultaat, 
vóór de resultaatverwerking, +1.303.664 euro. 
Bij de resultaatverwerking werd er beslist om een 
toevoeging te doen aan het investeringsfonds.

Er wordt een toevoeging gedaan aan het 
investeringsfonds van 2.000.000 euro, waardoor het 
totaal van het fonds nu 18.295.000 euro bedraagt.

Dit investeringsfonds werd vastgelegd om 
toekomstige investeringen te financieren gebaseerd 
op het meerjarenplan.

Uitgaven

De kosten die inherent zijn aan human resources zijn 
door de aanwervingen in 2019 (+ 2 FTE) gestegen 
ten opzichte van het vorige boekjaar.

Alle andere kosten kenden een daling ten opzichte 
van 2018. Deze daling is zowel het gevolg van 
minder investeringen als minder algemene uitgaven.
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Balans

Fonds voor investeringen 
ten opzichte van 2018

+2.000.000 €

Vorderingen op ten hoogste  
één jaar

17,49 %
Schulden op ten hoogste  
één jaar

7,98 %



Boekjaar  
2017

Boekjaar  
2018

Boekjaar  
2019

Activa
Materiële vaste activa 2.672.983 2.416.599 2.113.809

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe vorderingen op meer 
dan 1 jaar

163.112 38.492 38.492

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe vorderingen op ten 
hoogste 1 jaar

1.272.422 2.044.393 797.385

Aan rekeningstelsel onderworpen externe vorderingen op ten hoogste 
1 jaar

2.997.992 2.807.047 3.205.608

Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen 18.193.000 18.193.000 17.193.000

Bank en postchequerekeningen  kas, contanten en zegels 5.088.660 4.066.936 6.674.051

Overlopende activa en wachtrekeningen 919.669 874.914 1.523.225

Totaal activa 31.307.837 30.441.380 31.545.570

Passiva
Nettoactiva of Eigen vermogen of Nettopassiva 10.305.582 10.495.583 9.799.246

Reservefonds 821.888 821.888 821.888

Fonds voor investeringen 16.295.000 16.295.000 18.295.000

Fonds voor inkomsten   

Provisies voor risico’s en lasten   

Niet aan rekeningstelsel onderworpen externe schulden op ten 
hoogste 1 jaar

3.179.152 2.176.366 2.002.378

Aan rekeningstelsel onderworpen schulden op ten hoogste 1 jaar 622.135 641.771 590.837

Overlopende passiva en wachtrekeningen 84.081 10.772 36.222

Totaal passiva 31.307.837 30.441.380 31.545.570

Balans, in euro

Investeringen

De investeringen in de loop van boekjaar 2018 
(1.013.446 euro) betreffen hoofdzakelijk 
netwerkuitrustingen die nodig zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het Belnetonderzoeksnetwerk 
alsook investeringen die nodig waren voor de verhuis 
van Belnet naar het WTC III gebouw. Tijdens dit 
boekjaar zijn er afschrijvingen geboekt voor een 
bedrag van 1.464.142 euro, net als vorig jaar is dit 
een daling ten opzichte van het vorige jaar. Deze 
afschrijvingen zijn uitgevoerd in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de Commissie voor de 
Inventaris van het Vermogen van de Staat (25% voor 
informaticamateriaal, 20% voor rollend materiaal en 
10% voor ander investeringsmateriaal).

Schulden en vorderingen

De schulden tot één jaar ten overstaan van derden 
die niet onderworpen zijn aan het Algemene 
Boekhoudplan (ABP) kennen een lichte daling ten 
opzichte van 2018.

Eind 2018 was er een openstaande vordering ten 
opzichte van de BTWadministratie ten bedrage van 
802 618 euro. Deze vordering werd in de loop van 
2019 terugbetaald en zorgt zo voor een grote daling 
in de vorderingen tot één jaar ten overstaan van 
derden die niet onderworpen zijn aan het Algemene 
Boekhoudplan (APB).
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Door Belnet aangeboden 
diensten in 2019

Cloud
 Belnet Storage

 GÉANT Cloud Solutions

 Belnet FedSender

Community 
Support

 Belnet FTP

 Belnet Service Desk

 Belnet Portal

Trust & 
Security

 Antispam Pro

 Belnet DDoS Mitigation

 Digital Certificates 
Service

20 Belnet  Jaarverslag  2019



Verantwoordelijke uitgever: Belnet | Nathalie Pinsart & Dirk Haex

WTC III  Simon Bolivarlaan 30 B 2 | 1000 Brussel

Design & Production: concerto.be

Identity, 
Mobility & 
Federation

 FileSender

 Belnet R&E Federation

 eduroam

 govroam

 Belnet guestroam

Connectivity & 
Internet

 Internet connectivity

 Belnet Leased Line

 Belnet Media Transport Service

 Network Time Protocol

 Belnet Cloud Connect - MS 
AZURE

 DNS Service

 Domain Name Registration

 Fiber Channel

 International connectivity

 Multipoint

http://concerto.be
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