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Mohamed Ouriaghli – Schepen van Informatica

Brussel.be: een waardevolle informatiebron die elke dag meer
internetgebruikers verleidt
Brussel, vrijdag 22 januari 2016
Het gaat de site van de Stad Brussel voor de wind, dank u! De kwaliteit en de
relevantie van de aangeboden informatie trekt jaar na jaar meer bezoekers aan! Effectief, in
2015 hebben zo’n 13.958 internetgebruikers per dag één of meerdere pagina’s van de site
bekeken. Dat is een verhoging van 20,8% vergeleken met 2014!
De top drie qua bezoekersaantallen (het gemiddelde is 21.440 bezoeken per dag) is
gelinkt aan een aantal specifieke events:
- 59.200 bezoeken op zondag 22 september (autoloze zondag)
- 57.201 bezoeken op zondag 22 november (in voege treden van veiligheidsniveau
4)
- 52.595 bezoeken zondag 21 juli (nationale feestdag)
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Informatica, bevestigt: « Brussel.be heeft
altijd als doel gehad om een antwoord te bieden op de vragen van de Brusselaars, de
pendelaars en de toeristen. De continue stijgende groei van de bezoekersaantallen toont aan
dat dit doel gehaald wordt. Een succes dat bevestigd zal worden door aanpassingen aan
bestaande en nieuwe technologieën die we in gebruik zullen nemen. Het feit dat de site
voldoet aan de regels van “Responsive Design” maakt dat 4 op de 10 gebruikers een mobiel
toestel gebruiken. »
De cijfers tonen dit ook aan. Het aantal raadplegingen vanaf een mobiel toestel neemt
voortdurend toe : 38,7% tegenover 25,2% in 2014. De verdeling per platform is de volgende:
- 61,3% desktops
- 29,2% smartphones
- 9,5% tablets
De raadplegingen komen vooral uit de volgende landen :
- België 72,8% (waarvan meer dan de helft uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
komt)
- Frankrijk 7,5%
- Verenigde Staten 3,5%
- Nederland 2,8%
- Verenigd Koninkrijk 2,1%
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