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Interpellatie van de h. Cornelis: Interpellatie betreffende de uitbreiding van wifi hotspots.
M. Cornelis herinnert eraan dat hij, twee jaar geleden, al een vraag gesteld heeft over de inplanting
van « Urbizone » - hotspots in Ukkel. Het College antwoordde toen dat de gemeente niet kon deelnemen aan
het CIBG-project voor gratis wifi, aangezien Ukkel geen deel uitmaakt van Irisnet. Dit weerhoudt het CIBG of
het Gewest er niet van om zelf « Urbizone »-antennes te plaatsen op het grondgebied van Ukkel, liet het
College toen weten.
Op 10 oktober jongstleden liet Brussels staatssecretaris bevoegd voor digitalisering Bianca Debaets in
het Brussels parlement weten dat ze van plan is om het « Urbizone »-netwerk, ondertussen omgedoopt tot
wifi.brussels, jaarlijks met twintig sites uit te breiden. Ze staat daarbij naar eigen zeggen open voor suggesties vanuit de gemeentebesturen.
De staatssecretaris heeft eind september de bevoegde schepenen van de 19 gemeenten uitgenodigd
op een vergadering om hun vragen te beantwoorden en suggesties te krijgen over mogelijke locaties voor
bijkomende hotspots. Bij die gelegenheid zijn de schepenen ook geïnformeerd over de mogelijkheid tot ondersteuning vanuit het Gewest, via het CIBG.
Was de schepen op deze vergadering aanwezig?
Worden er de komende jaren locaties in Ukkel in overweging genomen voor de uitbreiding van
wifi.brussels?
Heeft het College zelf mogelijke locaties voorgesteld, en zo ja, dewelke?
Is de situatie met betrekking tot de deelname aan het project ongewijzigd sinds de vorige vraag van
M. Cornelis in november 2014?
Met betrekking tot de hotspots aangeboden door de gemeente, is er na de raadszaal ook nog uitbreiding mogelijk naar andere openbare gebouwen, zoals de bibliotheken en het cultureel centrum?
Schepen Biermann geeft aan dat Ukkel geen lid van Irisnet is en dat lidmaatschap noodzakelijk is om
te genieten van Urbizone. Er werd informatie hierover opgevraagd bij het CIBG (Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest) dat heeft bevestigd dat Ukkel niet in aanmerking komt voor het netwerk Urbizone.
Als overheid is de gemeente Ukkel onderworpen aan een Europese richtlijn inzake de inzameling en
bewaring van gegevens van gebruikers van netwerken, aangeboden door overheden. De bepalingen van deze
richtlijn is overigens overgenomen door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).
Uit de aanbevelingen van het BIPT en de communicatie van 27 februari 2015 inzake de verplichting
tot kennisgeving aan het BIPT zou geconcludeerd kunnen worden dat bepaalde plaatsen, als openbaar beschouwd door het gemeentebestuur, dit volgens deze instelling niet zijn. Dit is meer bepaald het geval voor
bibliotheken, die diensten met een privaat karakter aanbieden. De gemeente overweegt daarom om de vier
gemeentebibliotheken te voorzien van wifi, met een identiek wachtwoord en login voor alle gebruikers. Het
college hoopt dit in de komende weken of maanden te kunnen installeren.

