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IN HET KORT 

Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de 
gezondheidszorgbeoefenaars worden verstuurd. Activeer uw eBox om hiervan 
gebruik te kunnen maken !!! 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Voorheen stuurde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid u officiële documenten (in 
het bijzonder de visa) voornamelijk via eHealthbox en per aangetekende zending. 

Voortaan zal de FOD Volksgezondheid het voorbeeld van andere administraties volgen door 
u ook documenten via eBox toe te sturen. 

eBox, wat is het? 

Mijn eBox is een beveiligde interface waarmee u uw documenten elektronisch kunt 
raadplegen en beheren. Deze documenten worden door overheidsinstellingen en 
organisaties belast met een openbare dienstverlening ter beschikking gesteld. 

Wat zijn de voordelen? 

Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, administratieve vereenvoudiging, ... eBox biedt vele 
voordelen… als u hem activeert! 

- Met eBox kunnen overheidsinstellingen op een beveiligde manier persoonlijke 
elektronische berichten naar burgers sturen. 

- Aangetekende brieven van aangesloten overheidsinstellingen komen nu in uw eBox 
aan. U hoeft dus niet meer thuis te zijn om een aangetekende zending te ontvangen. 

- De versleutelde communicatie waarborgt de privacy. 
- Met eBox kunt u mededelingen van meerdere openbare instellingen ontvangen. 
- Door een e-mailadres op te geven, kunt u per e-mail op de hoogte worden gebracht 

van de ontvangst van elk nieuw document. 
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- Op die manier hebt u toegang tot al uw officiële documenten, waar en wanneer u 
maar wilt, in een uiterst veilige omgeving. 

- U kunt op elk moment beslissen om geen documenten meer via eBox te ontvangen 
door eBox te deactiveren. 

Voor meer informatie kunt u terecht op deze site: https://myebox.be/nl  

Hoe activeert u uw eBox? 

Ga naar https://mycitizenebox.belgium.be/myebox en volg de stappen. 

Hoogachtend, 

Annick Poncé 

Directeur-generaal ad interim 
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