
MyBXL, het nieuwe burgerportaal van de stad Brussel

Stad Brussel, 16 september 2021 - De Stad Brussel stelt het nieuwe online burgerportaal
“MyBXL” voor. Dit platform is een vlaggenschipproduct van het Smart City-beleid van de
Stad: de digitale administratie wordt vernieuwd met het burgerportaal, het online platform
voor het aanvragen en beheren van administratieve documenten.

“Tegenwoordig willen we een nieuwe richting geven aan ons Smart City-beleid om "de
Brusselaars weer centraal te stellen in de dienstverlening van de stad". Het is de bedoeling
onze administratie in de 21e eeuw te brengen om de burgers betere diensten te kunnen
aanbieden. Dit zal worden bereikt door middel van digitale technologie, maar ook door de
werking van de diensten opnieuw te organiseren en ze samen te brengen op één enkele
plek, namelijk ons nieuwe administratief centrum”, aldus Burgemeester Philippe Close. “Wij
willen ons volledig richten op de behoeften van onze gebruikers (burgers, bedrijven,
handelaren, pendelaars, enz.), zodat zij alle producten en diensten die zij nodig hebben, op
de meest optimale en aan hun behoeften aangepaste manier kunnen verkrijgen.”

Fabian Maingain, Schepen van Administratieve vereenvoudiging en Smart City, is verheugd
dit nieuwe online burgerportaal te introduceren. MyBXL is niet alleen een "digitale
brievenbus" naar de stad, of een "digitaal platform voor het bestellen van documenten". Het
is veel meer! Hiermee kunt u een proces of een bestand starten dat vervolgens in dezelfde
software wordt overgenomen en verwerkt door een medewerker van de stad. Zo heeft de
burger een duidelijk zicht op de status en de voortgang van zijn dossier. Zij kunnen ook
deelnemen aan de voortgang van hun dossier en in contact treden met de stad volgens het
once only principe.

"Er is geen sprake van en er zal ook nooit sprake van zijn dat de digitale kloof, of
eenvoudiger gezegd, de ongelijke toegang van iedereen tot informatietechnologieën, wordt
bevorderd door de diensten die aan de burgers worden aangeboden te beperken of door
hen te beperken tot hun digitale versie. Iedereen die er uit noodzaak of uit vrije keuze de
voorkeur aan geeft zich voor zijn administratieve procedures tot de administratie te wenden,
zal dat dus voor al zijn verzoeken kunnen blijven doen. Vandaag en in het toekomstige
administratieve centrum.”, legt Ahmed El Ktibi, Schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking
van de Stad Brussel, uit.

Link naar het burgerportaal MyBXL : https://www.mybxl.be/nl-BE/

https://www.mybxl.be/nl-BE/


Perscontacten:

Adelaïde de Patoul - 0490 14 12 59 - adelaide.depatoul@brucity.be
Persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken, Werkgelegenheid,
Administratieve vereenvoudiging en Smart City

Wafaa Hammich - 0484 87 06 61 - wafaa.hammich@brucity.be
Persvoorlichter van Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel

Fabrice Voogt – 0478 04 40 12 – fabrice.voogt@brucity.be
Persvoorlichter van Ahmed El Ktibi, Schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en
Internationale Solidariteit
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