
PERSDOSSIER 

Het Verbindingsbureau Brucity Louiza : 

Het is in 2008 dat de Stad Brussel beslist een ruimte te huren in de Louizawijk om er diensten aan de 

buurtbewoners van de Louizawijk aan te bieden. Met dit doel werd een bureauruimte op de gelijkvloers van 

de Terkamerenlaan 34, gehuurd.   

Het inrichten van een verbindingsbureau in de Louizawijk, in de uiterste zuidelijke hoek van de Vijfhoek, was 

onbetwistbaar een voordeel voor de burgers die er woonden aangezien deze ver verwijderd waren van het 

Administratief Centrum.  

De ontplooiing van de antenne zal echter op zich laten wachten. In een eerste tijd worden slechts  

permanenties gehouden in de namiddag, twee dagen per week voor verrichtingen Bevolking en 

Strafregister. In 2013, worden ook twee maal per week permanenties georganiseerd voor buitenlandse 

burgers.     

In 2014, wordt het dienst aan de burger verruimd door een breder waaier van verrichtingen Bevolking en 

Strafregister in te voeren, zijnde volgende verrichtingen :  

 Aanvraag en afhaling van identiteitskaarten in gewone procedure ;

 Afhaling van paspoorten in gewone procedure;

 Verklaring van adreswijziging;

 Afgifte van attesten (gezinssamenstelling, attest van woonst, van nationaliteit, van leven);

 Verklaring voor orgaanschenking en laatste wilsbeschikking ;

 Legalisering van handtekeningen, ouderlijke toestemmingen;

 Eensluitend verklaren van documenten ;

 Het neerleggen van buitenlandse akten van burgerlijke stand  voor registratie ;

 Aanvraag van parkeerkaarten  ;

 Afgifte van uittreksels uit het Strafregister.

Hetzelfde jaar zal het Vreemdelingenbureau drie maal per week een permanentie houden door ook de 

vrijdagvoormiddag te openen. Het is voortaan toegankelijk de dinsdag en de donderdag, van 8u30 tot 12u en 

van 13u30 tot 15u30 en de vrijdag van 8u30 tot 12u. Personen die via e-mail een inschrijving bij het 

Vreemdelingenbureau hebben gevraagd, worden uitgenodigd als hun dossier volledig is. Concreet, zijn het 

vooral de relocation agentschappen die op afspraak worden ontvangen om de inschrijving van hun cliënten 

af te sluiten. Dankzij een uitbreiding van de openingsuren in 2014 heeft het Vreemdelingenbureau zowat 825 

afspraken kunnen geven.   

In 2015, gaat de Bevolkingsdienst haar openingsuren uitbreiden en vanaf 1 juni, ontvangt ze ook burgers de 

maandag en woensdagvoormiddag van 8u30 tot 12u. De openingsuren in de namiddag blijven ongewijzigd.  

Elke dag worden bijna 100 burgers ontvangen.  
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In 2016, wordt de dinsdag een permanentie ingevoerd op afspraak voor de aanvragen en de afhaling van 

rijbewijzen. Een computerbox wordt geplaatst in de antenne opdat de buurtbewoners onmiddellijk hun 

attesten zouden kunnen krijgen via het e-loket. Kleine opfrissingswerken worden uitgevoerd om de lokalen 

aangenamer te maken. De vloerbekleding wordt hernieuwd in de wachtzaal en de muren krijgen een ander 

kleurtje.   

Maar omdat het moeilijk is een nieuwe uitbreiding van de diensten in de bestaande locatie moeilijk is, en 

deze wenselijk is gelet op de vraag, neemt het College van Burgemeester en Schepenen de beslissing 

nieuwe burelen te zoeken voor het Verbindingsbureau Louiza.  

Het project wordt uiteindelijk concreet in 2017: de Stad vindt nieuwe aangepaste burelen op de Louizalaan 

240 en maakt van de gelegenheid gebruik om van het verbindingsbureau een echte wijkantenne te maken, 

die elke dag open is tijdens welbepaalde uren en met een maximum aantal diensten.  

De antenne is sedert 1 januari 2018 open van 8u30 à 12u00 en van 13u30 tot 15u30 (uitgezonderd 

vrijdagnamiddag) voor de verrichtingen Bevolking. De uurregeling is ook van toepassing voor de inschrijving 

van actieve buitenlanders of studenten maar op afspraak. De Europese burgers kunnen er eveneens hun 

inschrijving op afspraak vragen. De afspraken kunnen genomen worden via de website van de Stad Brussel 

of nog telefonisch.   

Het is zover, de antenne Louiza is open voor een breder publiek dat voortaan kan rekenen op toegankelijk 

van de antenne, 5 dagen per week !

Voor meer informatie : 

Kabinet van Alain Courtois, Eerste Schepen : 

Pierre-Benoît Sepulchre – 0478339915 

Pierre-Benoit.Sepulchre@brucity.be 


