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Digipass maakt digitale communicatie van Brusselaar met overheid eenvoudig en veilig
IRISbox in de toekomst ook te gebruiken via tablet of smartphone
•
•
•
•

Staatssecretaris voor Digitalisering, Bianca Debaets, introduceert een draadloze oplossing
voor digitale authenticatie (= het nagaan of iemand is wie hij beweert te zijn)
Aan de hand van een draadloze eID-kaartlezer of digipass kunnen burgers en bedrijven
digitaal communiceren met de Brusselse openbare instellingen via IRISbox
Op termijn zal ook authenticatie via tablet of smartphone mogelijk worden
Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets, ondersteunt met dit initiatief de digitale
evolutie binnen het Brussels Gewest

Met het oog op een eenvoudige en veilige digitale communicatie van de Brusselaar met de
overheid introduceert Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets een digitale authenticatie
onder de vorm van een draadloze eID-kaartlezer of digipass.
Aan de hand van een draadloze eID-kaartlezer of digipass kunnen de Brusselaars voortaan op een
eenvoudige en veilige manier digitaal communiceren met de Brusselse openbare instellingen zoals de
gemeenten. Hierdoor wordt het Brussels elektronisch loket IRISbox nog gebruiksvriendelijker.
Concrete toepassingen vormen het opvolgen van een persoonlijk dossier of het aanvragen van
documenten als geboorteakten, een uittreksel uit het Strafregister of de gezinssamenstelling. In de
toekomst zal dit zelfs vanop een tablet of een smartphone mogelijk zijn.
“Een eenvoudige en veilige authenticatie van de Brusselaar in zijn digitale communicatie met de
overheid past binnen de ontwikkeling van Brussel als Smart City. Digitale technologie staat zo ten
dienst van de burger en vergemakkelijkt het leven van de Brusselaar, bijvoorbeeld door wachtrijen
aan de loketten te vermijden,” stelt Staatssecretaris Bianca Debaets. “Bovendien maak ik deze
dienstverlening zo voor meer Brusselaars toegankelijk. Tablets en smartphones worden immers veel
meer gebruikt door de Brusselaars dan computers of laptops.”
Mydigipass.com is een door de firma Vasco ontwikkeld en door Fedict (de Federale overheidsdienst
voor Informatie- en Communicatietechnologie) erkend platform voor authenticatie van identiteit in
de communicatie met openbare instellingen. Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest) ondersteunt de technologie via het elektronisch loket IRISbox. De toepassingsmogelijkheden
van IRISbox worden op deze manier aanzienlijk uitgebreid.
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