
CONTEXT
Het parlement is de eigen vergadering van de volksvertegenwoordigers van de Vlamingen. Het legt de spel-
regels voor het openbaar bestuur in Vlaanderen vast in decreten (binnen de beperkingen van de Vlaamse 
wetgeving én van de Belgische grondwet). Het keurt elk jaar de begroting goed en controleert de werking van 
de regering. De wetgevende macht in Vlaanderen berust (wat de Vlaamse gewest- en gemeenschapsbevoegd-
heden betreft) bij het parlement, de uitvoerende macht bij de Vlaamse Regering en de rechterlijke macht bij de 
Belgische hoven en rechtbanken. Vlaanderen is bevoegd voor het verrichten van uiteenlopende taken op het 
gebied van openbare dienstverlening.

UITDAGING
Het Vlaams Parlement heeft nood aan een fysiek gescheiden, beveiligde en verzekerde – qua redundantie 
en stroomonderbreking – serverruimte, zodat bij een ramp op één locatie er nog een reservekopie is. De 
overheids instelling beschikt over twee eigen, volledig gesynchroniseerde, datacenters. Het derde datacenter 
moet ver genoeg van de bestaande datacenters liggen. Als er in Brussel een catastrofe zou gebeuren die beide 
datacenters, of de verbinding ertussen, lamlegt, moet het Vlaams Parlement kunnen rekenen op de back-up.

“Omdat onze gegevens voortdurend gekopieerd worden naar de back-up, is een hele goede dataconnectiviteit 
met een voldoende grote bandbreedte nodig”, zegt Kurt De Vriendt, directeur van de directie Facilitaire dienst-
verlening, Infrastructuur en Informatica van het Vlaams Parlement.

PROJECT
De oplossing vond het Vlaams Parlement bij LCL. Het maakt vanaf nu een extra back-up van de parlementaire 
gegevens in het datacenter van LCL in Diegem. Door de gegevens daar onder te brengen, beschikt het Vlaams 
Parlement over de kortste verbinding met een Tier 3-datacenter met toegang tot Vlaams Glas. Die aansluiting 
met het glasvezelnetwerk van de Vlaamse Overheid, dat via twee gescheiden wegen het datacenter binnen-
komt, zorgt voor ultrasnelle datacommunicatie.

RESULTAAT
De gegevens van het Vlaams Parlement zijn van-
af nu op drie locaties opgeslagen. Met een extra 
back-up is het parlement beter gewapend tegen 
ramp scenario’s. 

“Toen we zagen wat LCL te bieden 
had, was er direct een match”

LCL Data Centers customer case

Wil je weten wat LCL voor jouw business 
kan betekenen? Contacteer ons op

+32 (0)2 709 70 20
www.lcl.be

De gegevens van het Vlaams Parlement zijn van-
af nu op drie locaties opgeslagen. Met een extra 
back-up is het parlement beter gewapend tegen 
ramp scenario’s. 



LCL ziet toekomstmogelijkheden in de samenwerking met het Vlaams Parlement. “Het Vlaams Parlement kan 
bij LCL samenwerken met andere overheidsinstellingen, zoals de VRT en de federale overheid. Omdat zij ook 
in ons datacenter aanwezig zijn, kan je via korte verbindingen snel de ene omgeving aan de andere koppelen. 
Dat geeft het Vlaams Parlement bijkomende mogelijkheden”, zegt Michiel Ho� mann, business developer voor 
overheid bij LCL. 

De aanbesteding liep via het VITO-raamcontract van Securitas, waar tal van andere Vlaamse instellingen al gebruik 
van maken. Dat houdt in dat het administratieve gedeelte sneller kan verlopen, omdat ze niet meer belast zijn 
met aanbestedingen of o� erte-aanvragen. “We kregen de mogelijkheid om een brede waaier van ICT-diensten 
af te nemen via het raamcontract van VITO. Toen we zagen wat het contract van LCL te bieden had, was er direct 
een match. Deze oplossing is voor ons bovendien de meest voordelige.”

ADDED BUSINESS VALUE
+  VITO raamcontract
+  Connectiviteit met grote bandbreedte
+  Backup op redundante afstand van eigen datacenters
+  Belgisch data center, data blijft lokaal
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