Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

Sociale partners staan achter een verdere uitbreiding van de eBox maar beklemtonen
belang van privacy en digitale inclusie.
Op vraag van Staatssecretaris voor Digitalisering Michel hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een gezamenlijk advies uitgebracht omtrent de eBox.
De eBox is een elektronische mailbox waarmee elke burger en onderneming op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende overheidsdiensten. Een tool waar de overheid de komende jaren grote plannen mee heeft en die
onder andere vanaf januari 2025 voor alle ondernemingen verplicht zal worden.
Meer concreet gaat het over een advies omtrent een voorontwerp dat de verdere uitbouw van
de tool beoogt. De raden staan achter de doelstellingen van het voorliggende voorontwerp van
wet, zoals onder andere de administratieve vereenvoudiging en universele bereikbaarheid die
worden nagestreefd.
Tegelijk willen de raden beklemtonen dat bij het verder uitbreiden van de eBoxtool het aspect
van digitale inclusie, wat onder sommige groepen van de populatie nog zeer gering is, niet uit
het oog mag worden verloren. Daarom verzoeken de raden de overheid om in te zetten op
sensibilisatiecampagnes en gebruiksvriendelijkheid.
Ten slotte willen de raden dat wanneer de burger zijn of haar eBox activeert de legale gevolgen
hiervan zeer duidelijk worden gespecifieerd, aangezien het gaat om wettelijke documenten die
de burger bij het activeren van de eBox uitsluitend nog digitaal zal ontvangen. Ten slotte willen
de raden in dit advies de bezorgdheid omtrent digitale veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens opwerpen, zo werden er in het recente verleden al phishingsmails verstuurd,
zogezegd in naam van de eBox.

U kan het advies raadplegen op de websites van de CRB (www.ccecrb.fgov.be) en de NAR
(www.nar-cnt.be).
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