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Duurzame IT wint steeds meer aan belang in Brussel 

Brussel, woensdag 10 november 2021 

In de marge van de COP26 organiseerde het Belgisch Instituut voor Duurzame 
IT VZW/ASBL gisteren de 2de Belgische ondertekeningsceremonie van het 
gelijknamige Handvest, in aanwezigheid van Bernard Clerfayt, Brussels minister 
voor Digitalisering, en Fabian Maingain, schepen voor IT van de Stad Brussel. 
Door zijn administraties aan te zetten tot een verantwoorde digitale aanpak, is 
Brussel het eerste gewest en de eerste stad in België die zich aansluit bij de 
Franse leaders op dit vlak, zoals de Eurometropool Straatsburg of Bretagne. 
Nicolas Locoge, directeur-generaal van het Centrum voor Informatica voor het 
Brusselse Gewest (CIBG), lichtte de 5 belangrijke assen toe waarrond gewerkt 
kan worden: uitrusting, eco-design van digitale diensten, infrastructuur, 
gebruik en IT for Green. 
 
Het Handvest, dat al door meer dan 200 Franse en Belgische organisaties is ondertekend, verbindt de 

ondertekenaars - grote ondernemingen, maar ook KMO's, verenigingen, overheidsinstanties - ertoe 

stappen te zetten naar een ethischere, meer inclusieve en milieuvriendelijkere IT.  

Gezien de razendsnelle groei van de digitale technologie moeten we ons gebruik herbekijken, de 

negatieve effecten ervan beperken en tegelijkertijd de maatschappelijke en milieuvoordelen van 

nieuwe technologieën maximaliseren. "Het combineren van de 3 P's van duurzame ontwikkeling, 

‘People, Planet & Prosperity’, in alle activiteiten, inclusief IT, is essentieel voor de toekomst van onze 

maatschappij en de concurrentiekracht van onze bedrijven op langere termijn. Het Charter voor 

duurzame IT kadert in deze opzet. Het moedigt organisaties en hun werknemers, zowel IT-

professionals als gebruikers, aan om dagelijks best practices toe te passen," legt Olivier Vergeynst uit, 

directeur van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT. 

Begin 2021 hadden reeds 35 Belgische organisaties hun handtekening gezet. Daar komen er nu nog 

20 bij. Elk van hen verbindt zich ertoe om in een continue verbeteringsproces te stappen met als doel 

een steeds duurzamere IT. 

"Voor organisaties die verder willen gaan, biedt onze VZW een netwerk van uitwisselingen, 

hulpmiddelen, gidsen en opleidingen, in nauwe samenwerking met de Franse en Zwitserse Instituten 

voor Duurzame IT. Het Brussels Gewest heeft een krachtig gebaar gemaakt door de toetreding van 17 

van zijn administraties, Op die manier verkleinen zij hun ecologische voetafdruk en versnellen ze hun 

digitale transformatie. Wij zijn blij dat wij aan deze actie kunnen bijdragen," vervolgt Olivier 

Vergeynst.  
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"Digitale vervuiling gaat niet alleen over elektriciteitsverbruik. Het gaat ook over de fabricage van 

apparatuur, de levenscyclus van componenten, de recyclage van elektrisch afval, enz. Door ons 

gedrag te veranderen, kunnen we een grote invloed hebben op onze omgeving. Ik wil de 

administraties steunen die zich voor deze aanpak inzetten. De oprichting van een netwerk van best 

practices is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een duurzaam digitaal Gewest", aldus 

Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitalisering. 

Verscheidene andere organisaties, zowel grote als kleine, hebben zich bij de VZW aangesloten en het 

Handvest ondertekend. 

Raphaël Copis, Ageas Group Technology Development Director, legt uit: "Bij Ageas is duurzaamheid 

de kern van onze strategie. Als verzekeraar bieden wij onze klanten oplossingen die milieu- en 

maatschappelijke vraagstukken aanpakken en hen ondersteunen in hun overgang naar een 

duurzamere levensstijl. Wij bekijken ook voortdurend hoe wij onze eigen activiteiten duurzamer 

kunnen maken. De ondertekening van het Handvest versterkt deze verbintenis.” 

Simon Uyttendaele, CEO van Aeonics SRL, voegt hieraan toe: "Aeonics is geboren met de duurzame 

IT-component als mantra, om het milieu- en maatschappelijke aspect van bij het ontwerp van onze 

producten te integreren. Naast efficiëntere en beter beheerde machines speelt ook de software-

architectuur een sleutelrol. Door het Handvest te ondertekenen, herhalen wij ons engagement voor 

een effectievere, efficiëntere en meer inclusieve digitale wereld.” 

Heeft u vragen? Neem contact op met Olivier Vergeynst, directeur van het Belgisch Instituut voor 

Duurzame IT (olivier.vergeynst@isit-be.org of 0474/99.00.01) of met Thierry Chappé, Service 

Manager bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (tchappe@cirb.brussels of 

0033 646041327) 

De website van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT (vzw/asbl): https://isit-be.org 

De website van het Handvest ‘Duurzame IT’: https://charte.institutnr.org/  
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Bijlage 1: Lijst van de ondertekenaars van het Handvest  

Accenture NV/SA 

Aeonics 

Ageas 

aSmartWorld 

Axxiss 

Bastogne en Transition 

Belfius 

Bruxelles Formation 

Cap Numérique 

CETIC Asbl 

CIBG 

Circular.Brussels 

Climact 

Commission Justice et Paix 

Corporate reGeneration 

EPHEC 

fiscaliteit.brussels 

Fondation pour l'Inclusion Digitale 

GreenWin 

HEC Liège 

HiCircular 

Homaro 

House of Codesign Brussels 

IBA 

i-CITY (IT van de stad Brussel) 

Igneos 

IKISQUARE 

in BW 

Intraco Consulting 

IRISnet 

Jeudimatin 

Kanal 

La Croix-Rouge de Belgique 

LCL Data Centres 

leefmilieu.brussels 

Luminus 

ngage 

Parallaxe Cabinet d'Avocats 

port.brussels 

Pour La Solidarité asbl 

Smart2Circle 

SOCIALware 

Spade 
 

Timi 

Usitoo 

Valorescence 

Ville de Charleroi 

Wepika 

WhyK 

Wishelf 
 

* vetgedrukt, de 20 nieuwe ondertekenaars 
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Bijlage 2: Lijst van de leden van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT  

Accenture Belgium 

Actiris 

Aeonics 

Ageas 

Agence de Stimulation Economique de Wallonie Picarde asbl - Entreprendre WAPI 

aSmartWorld 

Atmosfair production 

Belfius 

BruPartners 

Brussel ConnectIT (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 

leefmilieu.brussels 

Bruxelles Formation 

Brussel Preventie & Veiligheid 

net.brussels 

CIBG - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

Circular.Brussels 

COCOF - Commission Communautaire Française 

Corporate reGeneration 

EPHEC 

fiscaliteit.brussels 

Fondation pour l'Inclusion Digitale 

fonds.brussels 

HEC Liège 

HiCircular 

Homaro 

Homegrade 
hub.brussels 

IBA - Ion Beam Applications 

inBW 

innoviris.brussels 

Kanal 

La Croix Rouge de Belgique 

Luminus 

MIC (My Innovation Centre) Brussels 

Ngage Consulting 

port.brussels 

Société des transports intercommunaux de Bruxelles - STIB 

Université Libre de Bruxelles 

visit.brussels 
 

* vetgedrukt, de 17 administraties van het Brussels Gewest 
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