IRISbox maakt u het leven makkelijker
IRISbox is een elektronisch loket gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, beschikbaar via www.irisbox.brussels. Deze dienst maakt het voor alle
Belgische en buitenlandse burgers, alsook ondernemingen mogelijk hun
administratieve handelingen te verrichten zonder de deur uit te moeten. Deze
gebruiksvriendelijke online tool is 24u/24 en 7d/7 raadpleegbaar en verzamelt meer
dan 350 formulieren!
Enkele nieuwigheden van IRISbox
Niet alleen kan u IRISbox raadplegen via de computer maar ook via de tablet.
U kan inloggen op vier verschillende manieren (eID kaartlezer, draadloze eID
kaartlezer, token en via mobiele app, net als voor de belastingaangifte op Tax-onWeb bijvoorbeeld).
Hoe werkt het ?
1. Surf naar www.irisbox.brussels
2. Meld u aan via uw (draadloze) eID kaartlezer, token (persoonlijke
beveiligingscodes aan te vragen via https://iamapps.belgium.be) of
smartphone.
3. Selecteer uw documenten
4. Zend uw aanvraag door naar de administratie. Eens die is behandeld wordt
hij doorgestuurd via de post.
Online shoppers zullen zich zeker thuis voelen!
Ga voor Smart City met IRISbox!
Het doel van Brussels Smart City is om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
digitale stad te maken. Deze tracht de ideeën en concrete projecten te
vermenigvuldigen met een centraal doel: de levenskwaliteit van alle inwoners,
bezoekers, werknemers en bedrijven verbeteren. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heeft zijn eigen smart city strategie, genaamd smartcity.brussels. Daarin
vindt u onder meer de ambitie terug om van Brussel een digitale hoofdstad te
maken (www.smartcity.brussels).
De smart city streeft ernaar om nieuwe technologieën in het dagelijkse leven te
integreren en mikt tegelijk op onderzoek en innovatie. Meer info op:
http://smartcity.brussels/het-project
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Aanvraag van een bewonerskaart
Afwijkingsaanvragen particulieren - Vervuilingspik
Attest van woonst
Attest van woonst met historiek van de adressen
Getuigschrift van gezinssamenstelling
Getuigschrift van leven
Getuigschrift van nationaliteit
Uittreksel uit de geboorteakte
Uittreksel uit de huwelijksakte
Uittreksel uit de overlijdensakte
Uittreksel uit de scheidingsakte
Uittreksel uit het strafregister
Verklaring van adresverandering

