
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 13 maart 2017     

 

Vlaams netbeheerder INFRAX genomineerd voor de ‘Belfius Smart 
Company Awards 2016’ 

 
Een nieuwe nutsaansluiting in 20 minuten 

 
Officiële uitreiking tijdens Smart Belgium-event op 16 mei 2017 

 

 
 

Enkele maanden geleden lanceerde Belfius de ‘Belfius Smart Awards 2016’, de zoektocht naar 

vernieuwende projecten die maatschappelijke uitdagingen slim aanpakken. De Belfius Smart 

Awards richten zich tot lokale overheden, bedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, scholen, 

rusthuizen en zorgcentra in de vier uithoeken van ons land die op een slimme manier een 

antwoord geven op de uitdagingen van morgen. In totaal werden niet minder dan 185 

deelnames ingediend, waarvan er 50 werden genomineerd voor de officiële uitreiking op 

dinsdag 16 mei. Bij de genomineerde projecten die meedingen in de categorie ‘Belfius Smart 

Company Award ≥10 miljoen euro omzet’  is er o.m. de digitale toepassing van de Vlaamse 

netbeheerder INFRAX.  

Voor het beoordelen van de 185 inzendingen deed Belfius een beroep op diverse gespecialiseerde 

jury's, die bestaan uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen en uit 

de zorg- en de technologiesector. Nathalie Crutzen, jurylid en directrice van het Smart City Institute: 

"De keuze was niet eenvoudig. De 185 projecten die werden ingediend, dragen er immers elk op hun 

manier toe bij om België 'smarter' te maken. De 50 genomineerde projecten zijn allesbehalve utopisch 

en dragen duidelijk bij tot het beantwoorden van de uitdagingen van onze samenleving: overheden die 

de burger beter dienen, ondernemingen die rendement koppelen aan duurzaamheid, scholen die 

technologische vooruitgang stimuleren enz. Wij hopen van ganser harte dat zij net als de andere 

ingediende projecten een bron van inspiratie zullen vormen voor andere openbare en privé-

instellingen". 



Een nieuwe nutsaansluiting in 20 minuten 

Klanten van netbeheerder Infrax, actief in 122 Vlaamse gemeenten, dienen jaarlijks 80.000 aanvragen 

in voor een nieuwe of gewijzigde nutsaansluiting. Dat kan gaan over elektriciteit, aardgas, riolering of 

kabeldistributie. Tot nu betekende dit een omslachtig en langdurig proces met veel papierwerk, 

formele handtekeningen en werfbezoeken. 

Daarom lanceerde de Vlaamse netbeheerder in november 2016 de digitale toepassing ‘Mijn Infrax’ op 

zijn website. Via dat systeem krijgen gezinnen en bedrijven voor standaardaansluitingen binnen de 20 

minuten automatisch een op maat gemaakte prijsofferte, die ze digitaal kunnen ondertekenen als ze 

akkoord gaan. Ze bepalen zelf wanneer Infrax kan langskomen voor de aansluitingen. Iedere 

aanvrager ontvangt een op maat gemaakte digitale brochure. 

Door de betere planning via ‘Mijn Infrax’ leggen de Infrax-voertuigen minder kilometers af en verdwijnt 

de papierberg van de analoge aanvragen. Klanten die minder vertrouwd zijn met internet worden 

geholpen via de telefoon en de kantoren. 

 Officiële uitreiking tijdens Smart Belgium-event op 16 mei 2017 

 

De "Belfius Smart Awards" bestrijken drie domeinen: Smart Cities, Smart Companies en Smart Care.   

 

Naast de door de jury uitgereikte prijzen (Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners, Belfius Smart 

City Award ≥ 30.000 inwoners, Belfius Smart Company Award < 10 mio omzet, Belfius Smart 

Company Award ≥ 10 mio omzet, Belfius Smart Care Award) zal er tijdens het Smart Belgium-event 

op dinsdag 16 mei 2017 ook een publieksprijs overhandigd worden. Voor die publieksprijs kan 

elektronisch worden gestemd tijdens de weken voorafgaand aan het evenement via de website 

belfius.be/smartbelgium. Belfius wil zodoende iedereen in staat stellen te kiezen voor het project van 

zijn voorkeur. 

 
Voor meer info over de ‘Belfius Smart Awards 2016’: 
 

 https://smartbelgium.belfius.be (onderaan mogelijkheid tot inschrijving voor wekelijkse 
nieuwsbrief met updates over de Awards) 

 Twitter: @Smart_Belgium 
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