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1. Brussel moderniseert de stad om uw leven te
vereenvoudigen
De afgelopen zes jaar is de stad Brussel al begonnen met een Smart City-aanpak, met
verschillende verwezenlijkingen, waaronder de lancering van een Open Data platform,
de invoering van scanauto's, de opening van fablabs en vele andere.
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.
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.
In het najaar van 2022 zal de stad de burgers de mogelijkheid bieden te kiezen voor het
interactiekanaal (digitaal, fysiek, schriftelijk, telefonisch, sociale media, enz.) dat op dat
moment hun voorkeur geniet. Deze verschillende kanalen zijn met elkaar geïntegreerd,
zodat de burger gemakkelijk tussen de verschillende kanalen kan schakelen. De
gebruikerservaring is hetzelfde, ongeacht het kanaal, en bouwt voort op wat via een
ander kanaal zou zijn opgebouwd indien nodig.
En het maakt niet uit welk kanaal ze kiezen:
● de burger ontvangt dezelfde duidelijke, passende en actuele informatie,
● de burger volgt dezelfde stappen,
● dezelfde vragen worden hen gesteld,
● de verwerkingstijden zijn hetzelfde,
● er is dezelfde communicatie
● zij profiteren van dezelfde kwaliteit van dienstverlening
Wij willen een uniek beeld van de stad geven. Een dienst met de stempel "Stad Brussel".
Procesgerichte dienstverlening is de basis. Ongeacht het kanaal is de dienstverlening
gebaseerd op geoptimaliseerde, vereenvoudigde en geautomatiseerde processen.
Met andere woorden, de Stad wil zich omvormen tot een transversaal en geïntegreerd
front office voor het aanbieden van alle producten en diensten aan haar gebruikers
(burgers, ondernemingen, handelaars, pendelaars, enz.).
De Brusselaars zullen niet langer van de ene dienst naar de andere moeten gaan, in
verschillende kantoren op verschillende verdiepingen. Het is de taak van de
overheidsadministratie om te communiceren tussen haar verschillende diensten om de
verzoeken van de burgers te behandelen.
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Om deze visie te verwezenlijken, is binnen het stadsbestuur een aantal projecten
gelanceerd.
Ten eerste wordt de digitale administratie vernieuwd met het burgerportaal, het
online platform voor het aanvragen en beheren van administratieve documenten. Ten
tweede wordt de nieuwe strategie voor het onthaal van de burgers bij de administratie
ontwikkeld. Ten slotte krijgen omnichannel-tools steeds meer vorm.
Vandaag stellen we een van onze vlaggenschipprojecten voor, MyBXL, het
burgerportaal van de stad.

4

2. MyBXL, het nieuwe burgerportaal van de stad
Brussel
Wat is er nieuw aan?
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. Zodra het dossier is verwerkt, ontvangt de burger bijvoorbeeld een bericht waarin
hij wordt uitgenodigd zijn portaal te bezoeken om aanvullende informatie te verstrekken,
een document over te leggen of een betaling te verrichten.
Bovendien hoeft de burger bij het indienen van een verzoek niet langer informatie te
verstrekken waartoe de stad toegang heeft. Alleen nuttige informatie wordt gevraagd, en
slechts één keer (het "once only" beginsel), ongeacht het door de burger gekozen kanaal.
Het portaal centraliseert in feite alle verzoeken van de burger, of die nu online,
telefonisch of aan het loket zijn gedaan. Dit betekent dat de burger zonder problemen
van het ene kanaal naar het andere kan overschakelen en dat het personeel hem
optimaal en met kennis van zaken van dienst kan zijn.
De burger heeft op MyBXL ook toegang tot een catalogus van producten en diensten
die op basis van zijn of haar "profiel" zijn gepersonaliseerd (bv. Brusselaar /
niet-Brusselaar; of binnenkort: aanvragen voor zichzelf of voor een derde, zoals een
familielid, of iemands bedrijf, of met een mandaat). Deze catalogus is ingedeeld in
thema's die verband houden met het leven van de burger, wat het gemakkelijker maakt
een product te vinden. Het bevat ook de meest frequente verzoeken.
MyBXL stelt de stad ook in staat proactief op te treden: burgers worden via het portaal
op de hoogte gebracht wanneer een document komt te vervallen of wanneer in hun
buurt een bouwplaats of evenement is gepland. Het portaal biedt de burgers ook
producten aan die verband houden met hun oorspronkelijke verzoek, zodat een
volledige dienstverlening wordt geboden.
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Wat zijn de huidige en toekomstige functies?
Met het nieuwe burgerportaal MyBXL hebben de Brusselaars voortaan snel en
gemakkelijk online toegang tot alle administratieve procedures. Van nu af aan, is het
mogelijk om :
● Verzoeken om documenten en diensten;
● Volg de voortgang van hun verzoeken;
● Zoek de geschiedenis van hun afgesloten verzoeken;
MyBXL evolueert voortdurend om het de Brusselaars gemakkelijker te maken hun
dagelijkse zaken te regelen. Daarom werkt de stad aan het verbeteren en toevoegen van
steeds meer producten en diensten. Binnenkort zult u ook in staat zijn om :
● Verzoeken voor familieleden te doen, of zelfs voor uw bedrijf of met een
mandaat;
● Rechtstreeks met de stad in contact te treden in het kader van bepaalde
procedures;
● Documenten op te vragen;
● Betalingen voor procedures online te doen;
● Kennisgevingen te ontvangen over nieuwe functies die beschikbaar zijn op
MyBXL, de status van verzoeken, de acties die op MyBXL moeten worden
ondernomen om hun verzoeken te behandelen, alsook kennisgevingen in
verband met de specifieke kenmerken van hun burgerprofiel;
● Een afspraak rechtstreeks vanuit een MyBXL account te maken;
● U op de nieuwsbrieven van de stad te abonneren door uw voorkeuren aan te
geven.

Welke producten zijn beschikbaar?
MyBXL biedt elke Brusselaar nu een beveiligde persoonlijke online ruimte.
Sinds 25 juni 2021 biedt MyBXL rechtstreeks toegang tot verschillende administratieve
procedures:
(attest
van
gezinssamenstelling,
attest
van
● Bevolkingscertificaten
hoofdverblijfplaats, attest van leven, ...) die al online beschikbaar waren via het
e-guichet;
● Uittreksels uit het Strafregister;
● Uittreksels van akten van burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks-,
echtscheidingsakten, enz.);
● PIN-code aanvragen voor een identiteitskaart;
● Verzoeken om vergroening van de openbare ruimte (gevels, daken, bloemen en
planten in bakken, aan de voet van bomen, enz.)
Vanaf 1 december kunnen burgers ook een verzoek indienen om het grof huisvuil te
laten verwijderen of tags uit hun gebouw te laten verwijderen.
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Mettertijd zal het portaal zijn catalogus uitbreiden en personaliseren en uiteindelijk zal
het met een paar muisklikken toegang geven tot alle producten van de stad.
Wat zijn de ontwerpprincipes?
Het portaal is ontworpen voor en met de burgers. Daartoe wordt de stad bijgestaan door
een bedrijf dat gespecialiseerd is in de digitale reis van de burger om deze reis
aangenamer en instinctiever te maken. De sleutelwoorden zijn: gebruiksgemak,
ergonomie, efficiëntie en toegankelijkheid.
Om zo goed mogelijk op ieders behoeften in te spelen, testte de stad het portaal met
burgers in wachtkamers, maar ook tijdens individuele sessies. Nieuwe sessies zijn
gepland voor begin 2022, om de nieuwe functionaliteiten te testen en de ervaring van de
burger voortdurend te verbeteren.
Ook deze co-constructiewerkzaamheden zijn in nauwe samenwerking tussen de Stad en
I-City uitgevoerd.

MyBXL geïllustreerd
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3. Timing en ontwikkelingen
Cijfers (begin november):
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4. In praktijk
Hoe en waar u het portaal kunt vinden en hoe u verbinding
kunt maken
Rechtstreeks via de url mybxl.be, of door naar de website van de Stad te gaan en in te
loggen via het pictogram MyBXL:

MyBXL is beschikbaar in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels. Gezien de diversiteit van
de Brusselse bevolking wordt ook gebruik gemaakt van Google-vertalingen om in de
andere talen te worden vertaald.
Log in via itsme of met uw identiteitskaart (en een kaartlezer en pincode).

9

Voor mensen die niet over een computer of een kaartlezer beschikken, zijn er
selfloketten (of pc’s) geplaatst op strategische en gemakkelijk toegankelijke plaatsen in
de stad. Zij kunnen deze elektronische kiosken gebruiken om hun procedures af te
handelen, onder meer in de lokettenzaal van het Administratief Centrum - en het
toekomstige Brucity - en in de verbindingsbureaus in Laken, Neder-over-Heembeek en
Louiza. Bij deze terminals zal het stadspersoneel klaarstaan om de burgers te helpen.
Er zijn ook handleidingen opgesteld om de burgers wegwijs te maken in het gebruik van
het portaal.
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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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