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Voorwoord

Easybrussels werd in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tot stand gebracht om de relaties tussen de 
burgers en ondernemingen met de administraties te 
vereenvoudigen.

Het agentschap wenst de administratieve stappen 
te vergemakkelijken en te verminderen zodat de 
burgers weer over vrije tijd beschikken, om een 
nieuwe dynamiek aan de ondernemingen te geven 
die zich wensen te vestigen en om de kosten van 
administratieve documenten voor allen te beperken.

Fadila Laanan
Staatssecretaris bevoegd voor  

administratieve vereenvoudiging

Beste lezer(es),

Easybrussels stelt u zijn tweede jaarverslag voor die, 
sinds de oprichting van het gewestelijke agentschap 
voor administratieve vereenvoudiging in januari 2015, 
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd 
voorgelegd. Dit verslag vervat de doelstellingen 
van het Brusselse plan voor administratieve 
vereenvoudiging 2015-2020 en de staat van  
voortgang ter zake in 2016. 

Het Brusselse plan 2015-2020, de definitie van de 
administratieve vereenvoudiging en de balans van het 
voorgaande Brusselse plan 2009-2014 zijn toegelicht 
in het eerste rapport. Ik nodig u uit om deze nogmaals 
door te nemen.

Het agentschap dat in 2015 tot stand werd gebracht 
door de Staatssecretaris bevoegd voor administratieve 
vereenvoudiging, Fadila Laanan, kan vandaag rekenen 
op een kleine, dynamische en gemotiveerde ploeg, op 
een efficiënt stuurcomité samengesteld uit besturen 
en op de medewerking van partners van lokaal niveau, 
intercommunales en afkomstig uit de bedrijfswereld.

De “wereld” verandert voortdurend. Er staan onze 
besturen en gebruikers grote uitdagingen te wachten. 
Dank aan iedereen die in 2016 heeft bijgedragen tot 
die verandering.

Veel leesplezier,

Cathy Marcus 
Afgevaardigde bij de Brusselse  

Hoofdstedelijke Regering
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De administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. 
CONTEXT

Administratieve vereenvoudiging omvat alle 
acties die bijdragen tot het vergemakkelijken 
van de administratieve stappen van burgers, 
ondernemingen en van alle gebruikers van de 
openbare diensten. Ze verduidelijkt de rechten 
en plichten die zijn vastgelegd in Europese 
richtlijnen, die voor het merendeel zijn omgezet. 
De vermindering van de administratieve lasten 
moet meetbaar zijn in de tijd, evenals op het 
vlak van de prijs en de begrijpelijkheid, en met 
betrekking tot kosten en uitgaven.

Om ervoor te zorgen dat de Brusselse openbare 
diensten vlotter, goedkoper en makkelijker 
te begrijpen zijn, is het noodzakelijk de 
politieke mandatarissen en de agenten 
binnen de besturen te sensibiliseren over 
de administratieve processen, de digitale 
modernisering van de besturen en de 
technologische uitdagingen. 

De nieuwe globale strategie voor het openbaar 
ambt, die door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering op 20 juli 2016 werd goedgekeurd, 
beschouwt administratieve vereenvoudiging 
bovendien als een belangrijke opdracht die 
deel uitmaakt van de algemene doelstellingen 
van de mandatarissen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.
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1.1 
Het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest als proactieve partner 
in de Europese werkzaamheden 
op het vlak van administratieve 
vereenvoudiging

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de richtlijnen 
van de Europese Commissie inzake administratieve 
vereenvoudiging volgen. Easybrussels deelt deze mee 
aan de gewestelijke besturen en sensibiliseert de 
gewestelijke overheidsdiensten over de acties die in dat 
verband moeten worden gerealiseerd.

Met het oog op de heropleving van de economie 
bepaalt de Europese Commissie het kader voor de 
vermindering van de administratieve lasten in de 
lidstaten. Het principe van e-Government draagt 
daaraan reeds sinds de jaren 1990 bij. Concreet wordt 
de lidstaten sinds 2007 gevraagd hun administratieve 
lasten tegen 2025 met 25% te verminderen.

De Europese Commissie vaardigt ook richtlijnen uit 
over overheidsopdrachten via elektronische weg 
en over elektronische facturatie. Deze Europese 
maatregelen voeren de Digital Single Market Strategy 
in.  Elektronische facturatie p. 21

 Digital Single Market Strategy p. 8 

De strategie Europa 2020 voor groei en 
werkgelegenheid ligt aan de oorsprong van vele 
belangrijke initiatieven zoals de Digital Agenda 
for Europe en de Public Sector Information. De 
programma’s Better Regulation, Small Business Act 
en Open Data maken er deel van uit. In januari 2014 
rangschikte de studie Mapping Smart cities in the EU 
van het Europese Parlement de intelligente steden 
op een schaal van vier niveaus van ontwikkeling.  
Smart City p. 10 Ten slotte werd in oktober 2016 de 
richtlijn EU 2016/2102 over de toegankelijkheid van 
de websites en applicaties van overheidsinstellingen 
goedgekeurd.

 

1.2 
Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: een duidelijke schakel 
in de Belgische administratieve 
vereenvoudiging 

Op basis van de Europese richtlijnen heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2005 een cel 
e-Government opgericht en in 2007 stemde ze voor 
de ordonnantie betreff ende de steun ter bevordering 
van de economische expansie die de procedures 
vereenvoudigde en de behandelingstermijn van de 
dossiers inkortte.

In 2008 bracht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
in herinnering dat de strijd tegen het administratieve 
kluwen beschouwd moet worden als een voortdurende 
prioriteit. Daartoe ondertekende ze een overeenkomst 
tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
(GOB) en de instellingen van openbaar nut (ION’s). 
Er werd vervolgens een eerste gewestelijk platform 
opgericht om de uitwisseling te vergemakkelijken 
en de contacten tussen de GOB en de ION’s te 
formaliseren.

In die context werden er voor meerdere wetteksten 
gestemd die rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
houden met administratieve vereenvoudiging:

   De ordonnantie van 7 april 2011 houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 2 april 2010 voor de coördinatie van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie.

   De ordonnantie van 19 mei 2011 beoogt de 
vereenvoudiging van de stappen die buitenlandse 
dienstverleners moeten ondernemen die hun 
activiteiten in België willen uitoefenen.
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   Het besluit van 19 juli 2012 verduidelijkt de 
elektronische procedure in het kader van de 
aflevering van milieuvergunningen en -attesten, 
aangiftes, registraties en erkenningen die onder de 
bevoegdheid van het BIM vielen.

   De ordonnantie van 13 februari 2014 
met betrekking tot de communicatie via 
elektronische weg in het kader van de relaties 
met de overheidsinstanties van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

   De ordonnantie inzake het hergebruik van 
overheidsinformatie van 6 maart 2008.

   De ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de 
oprichting en organisatie van een gewestelijke 
dienstenintegrator. 

   Het besluit van 17 september 2015 tot regeling van 
de toekenning van elektronische maaltijdcheques 
aan het personeel van de GOB en van bepaalde 
ION’s.

Sinds december 2016 is Easybrussels lid van 
het nationaal comité Digital Single Market, 
georganiseerd door de FOD Economie. Dit comité 
verenigt vertegenwoordigers van de Federale 
Overheidsdienst en van de deelstaten en bespreekt 
de initiatieven in verband met telecommunicatie en 
de informatiemaatschappij, alsook bepaalde Europese 
en internationale dossiers. Via deze gesprekken kan 
Easybrussels een geïntegreerde visie ontwikkelen die 
rekening houdt met de projecten en goede praktijken 
inzake e-Government van de andere gewesten en uit 
het buitenland, en kan het zijn ervaringen delen. 

 
1.3  
Een geïntegreerde visie 
van administratieve 
vereenvoudiging dankzij een  
doeltreffende sturingsstructuur 
voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels agentschap belast met administratieve 
vereenvoudiging, dat in januari 2015 omgedoopt werd 
tot Easybrussels, en zijn regeringsafgevaardigde, 
hebben van de Staatssecretaris bevoegd voor 
administratieve vereenvoudiging de opdracht gekregen 
uit te groeien tot een doeltreffend instrument voor de 
promotie van administratieve vereenvoudiging voor 
alle besturen in het Gewest.

De regeringsafgevaardigde, de leidende ambtenaren 
en de regeringsleden, verenigd in het sturingscomité, 
hebben daaropvolgend het gewestelijk plan 2015-
2020 ten uitvoer gelegd. Dat is opgenomen in 
de strategische doelstellingen van de leidende 
ambtenaren van de gewestelijke besturen en 
vervolledigt het eerste plan door een duidelijk 
institutioneel kader alsook een nauwkeurige 
werkmethode voor het agentschap af te bakenen.

Het presidentschap van het sturingscomité wordt 
verzekerd door een vertegenwoordiger van de 
Staatssecretaris bevoegd voor administratieve 
vereenvoudiging. Het vicepresidentschap door een 
vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor 
digitalisering.  
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In 2016 werden twee samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten: enerzijds tussen Easybrussels en de 
Economische en Sociale Raad en anderzijds 
tussen Easybrussels en Brulocalis (de vroegere 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), wat de actieradius 
vervolledigt sinds de overeenkomst die in 2015 met 
het CIBG werd getekend.

Eind 2016 bestaat het team, naast de 
regeringsafgevaardigde, uit een attachee-
expert, een attachee communicatie, een attaché 
economie, een medewerker Iristeam belast met de 
informaticaprojecten en een directie-assistente. Het 
team zal in 2017 volledig zijn dankzij de versterking 
met twee extra attachés.

Andere leden: 
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de administraties van het Brussels Parlement, het 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) en finance.brussels.

Samenstelling van het sturingscomité Easybrussels in 2016  

Effectieve leden Genodigde / Geassocieerde leden

GOB - Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC)

GOB - Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO),  
Brussel Mobiliteit (BM), Brussel Fiscaliteit (BF),  
Brussel Financiën en Begroting (BFB),  
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW),  
Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)

Haven van Brussel impulse.brussels

Actiris VIVAQUA / HYDROBRU

Leefmilieu Brussel (LB) Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)

Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (CIBG) Brulocalis (vroeger VSGB) 

Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) De Economische en Sociale Raad (ESR) 

Innoviris Cremabru  

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Atrium

De ministeriële kabinetten Bruxelles Formation

Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) Evoliris

parking.brussels visit.brussels 

MIVB perspective.brussels

citydev.brussels

De regeringsafgevaardigde
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2.1 
De Smart City

De Smart City is een verleidelijke nieuwe manier om 
de stad vorm te geven. De Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties  stelt de volgende 
definitie voor: 

«Een slimme en duurzame stad is een 
vernieuwende stad die de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) en andere 
middelen gebruikt om de levenskwaliteit, de 
doeltreffendheid van het stedelijk beheer 
en de stedelijke diensten, evenals de 
concurrentiekracht te verbeteren, waarbij 
rekening wordt gehouden met de behoeften van 
de huidige en toekomstige generaties op het 
economisch, sociaal, ecologisch en cultureel 
vlak.» 
(Bron: tijdschrift n° 20 van de Economische en Sociale Raad)

2.
HOOFDTHEMA’S IN 2016

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil van 
het Gewest een echte digitale hoofdstad maken, 
door nieuwe technologieën te betrekken in alle 
onderdelen van het maatschappelijke leven, door 
te streven naar de ontwikkeling van netwerken van 
optische kabels en Wi-Fi, door een online bestuur 
te ontwikkelen, alsook centra voor spitstechnologie 
en partnerschappen met het onderwijs, 
overheidsinstellingen en de ondernemerswereld.

Als actor voor de ontwikkeling van de Smart City 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, streeft het 
CIBG ernaar nieuwe technologieën in het dagelijkse 
leven ingang te doen vinden en mikt het daarbij op 
onderzoek en ontwikkeling. Het bundelt de lopende 
en toekomstige projecten op dat vlak op zijn website 
smartcity.brussels. 
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Easybrussels sluit zich aan bij dit initiatief van 
het CIBG en werkt actief mee om de expertise ter 
zake te delen en de relevante hefbomen te activeren 
met het oog op het bereiken van de door de regering 
vastgelegde doelstellingen, en meer in het bijzonder 
inzake Smart Governance. Deze as beoogt specifiek 
de samenwerking tussen de verschillende publieke 
spelers, de ondernemingen en de burgers dankzij 
nieuwe technologieën. 

Smart City staat dus centraal in de gesprekken met 
alle partners van Easybrussels.

2.1.1 / Het platform IRISbox en de gewestelijke 
dienstenintegrator Fidus 

Met de ordonnantie van 8 mei 2014 heeft het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gewestelijke 
dienstenintegrator Fidus opgericht. Deze organiseert 
de gegevensuitwisseling tussen besturen 
van het federale niveau, de Gewesten en de 
Gemeenschappen en verlost zo de gebruikers van de 
overheidsdienst van de administratieve stappen voor 
het verkrijgen van documenten die andere besturen 
reeds in hun bezit hebben.

Het platform IRISbox stelt gebruikers zeven dagen 
op zeven een elektronisch loket ter beschikking 
waar ze administratieve formulieren kunnen ophalen, 
toegankelijk via irisbox.be.  IRISbox p. 25

Fidus vormt de toegangspoort tot authentieke 
bronnen, terwijl IRISbox de front end 
vertegenwoordigt van de dienstverlening aan 
de burgers en ondernemingen, in verband met 
de invoering van een ondernemingsloket, of de 
vereenvoudiging van de procedures voor toekenning 
van premies, sociale woningen, bewonerskaarten, enz. 

Eind 2016 bood Fidus toegang tot gegevens van het 
Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
de Orde van Architecten, de Kruispuntbank 
Voertuigen (DIV) alsook tot bepaalde gegevens 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
betreffende handicap en vastgoedgegevens van 
de FOD Financiën. Dankzij de toegang tot deze 
gegevens konden Brussel Fiscaliteit, Brussel 
Economie en Werkgelegenheid, parking.brussels, de 
Franse Gemeenschapscommissie en de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij hun 
procedures vereenvoudigen ten gunste van de burgers 
en ondernemingen.

2.1.2 / Het open data-platform  

Easybrussels zorgt voor de sensibilisering over  
open data bij de besturen, en het CIBG verzorgt  
de technische opvolging sinds het portaal 
opendatastore.brussels online is (januari 2016).  
Het portaal geeft toegang tot gewestelijke gegevens 
onder een open licentie.   Open Data p. 24.
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2.2 
De monitoring van de 
gewestelijke piloot-besturen

Er werd een consultancyopdracht toegekend aan BDO 
Consulting op basis van een overheidsopdracht met 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
voor het uitwerken van een opvolgingsmonitoring, 
voorzien in de nota aan de regering van 22 januari 2015  
en die door de ESR wordt aanbevolen. Dit werk 
was één van de voornaamste projecten voor het 
Easybrussels-team en de leden van het sturingscomité 
in 2016. Het liet toe de structuur van het plan voor 
administratieve vereenvoudiging te verfijnen en het in 
SMART-doelstellingen te vertalen.
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2.2.2 / De strategische boomstructuur en de 
perimeter van het opvolgingssysteem

Het plan voor administratieve vereenvoudiging 
2015-2020, zoals het werd goedgekeurd door de 
Gewestregering in maart 2016, werd voorgesteld 
in de vorm van een boomstructuur. Deze bevat 
de verschillende doelstellingen, van het meest 
strategische naar het meest operationele niveau.

De 4 onderstaande niveaus werden gedefinieerd:

   2 algemene doelstellingen (AD) 
   8 strategische doelstellingen (SD)
   39 operationele doelstellingen (OD) 
   125 activiteiten (AC)

  p. 54

Een transversaal analyseniveau maakte het ook 
mogelijk onderzoekstypologieën te identificeren 
en fundamentele bekommernissen van het 
vereenvoudigingsbeleid te benadrukken, namelijk: 

   De integratie van de Europese en de Belgische 
visie 

   De digitale inclusie   p. 28
   Burgerparticipatie 
   Gendermainstreaming   p. 30

2.2.1 / De verwachtingen inzake het 
opvolgingssysteem   

De verwachtingen in verband met dit 
opvolgingsinstrument waren de volgende:

   Zorgen voor de opvolging van de voortgang van 
de uitvoering, de toegekende middelen en de 
verwezenlijkingen.

   Snel struikelblokken opsporen die de concrete 
uitvoering op het terrein kunnen hinderen, 
praktische oplossingsmogelijkheden 
voorstellen en aanbevelingen formuleren aan de 
verantwoordelijken. 

   Zorgen voor de verbinding tussen de verschillende 
betrokken actoren.

Een platform dat alle informatie en gegevens in 
verband met de uitvoering van de acties uit het plan 
voor administratieve vereenvoudiging centraliseert, 
werd opgericht om de ingezette middelen, de staat 
van voortgang en de verwezenlijking van de acties te 
kunnen versterken en raadplegen.

Er werden specifieke rollen en verantwoordelijkheden 
toegekend aan elke speler die deel uitmaakt van het 
plan voor administratieve vereenvoudiging. Men 
onderscheidt in het bijzonder de Gewestregering 
(autoriteit), het agentschap Easybrussels (coördinatie) 
en het sturingscomité (operatoren/piloten).

Een regelmatige evaluatie van het instrument is 
voorzien teneinde diens kwaliteit te controleren. 

EVALUATOR

EASYBRUSSELSPILOTEN

REGERING

Communicatie Evaluatie

OpvolgingBesturing

INFORMATIE-
SYSTEEM
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2.2.3 / Doelstelling: activiteitenverslag

Het project verliep in 4 fasen tussen maart en 
december 2016 :

    Fase 1: het kader vastleggen 
Via ontmoetingen werden de activiteiten en behoeften 
van de volgende actoren bepaald: 

Besturen:
Brussel Gewestelijke Coördinatie, Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling, Brussel Mobiliteit, Brussel Economie 
en Werkgelegenheid, Brussel Financiën en Begroting, 
Brussel Plaatselijke Besturen.

Andere instellingen:
Net Brussel, CIBG, Brussel Leefmilieu, Innoviris, 
BGHM, Haven van Brussel, impulse.brussels,  
citydev.brussels, parking.brussels, Brussels Planning 
Agency, Brulocalis, VIVAQUA, Crematorium van 
Brussel.

    Fase 2: definiëren van het opvolgingsinstrument 
De operationele fiches werden tijdens interviews 
aangepast aan de geïdentificeerde behoeften en er 
werd een matrix opgesteld van de partijen die bij de 
operationele doelstellingen zijn betrokken. Die matrix 
verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden van de 
bij de uitvoering betrokken spelers.

 •  De uitvoerder: is belast met de uitvoering van een 
activiteit door de piloten actief te informeren en op 
te leiden.

 •  De piloot: heeft als voornaamste rol verslag uit 
te brengen van de voortgang van de operationele 
doelstelling door:

 - het opvolgingsinstrument te updaten
 -  de voortgangsverslagen op te stellen en te 

valideren
 -  actief deel te nemen aan de inter-

pilotenvergaderingen
  >  Er is slechts één piloot per operationele 

doelstelling. 
 •  De co-piloot: staat de piloot bij in zijn rol. 

Deze levert een deel van de informatie over de 
voortgang en volgt de verwezenlijking van de 
operationele doelstelling samen met de piloot 
op. In tegenstelling tot de piloot is hij of zij 
niet verantwoordelijk voor de update van het 
opvolgingsinstrument.

  >  De piloot en de co-pilo(o)t(en) kunnen ook de 
rol van uitvoerder op zich nemen.

 •  De te raadplegen actor: is betrokken voor of 
tijdens de uitvoering van een operationele 
doelstelling omdat hij beschikt over de nodige 
informatie voor het verwezenlijken van de 
activiteiten.

 •  De te informeren actor: is betrokken tijdens of 
na de uitvoering van de operationele doelstelling 
omdat de verwezenlijkingen/resultaten van de 
operationele doelstelling nodig zijn om de eigen 
projecten/het eigen beleid te ontwikkelen.
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Deze tweede fase vormde eveneens de gelegenheid 
om de uitvoeringsindicatoren te bepalen die 
bedoeld zijn om de resultaten van elke operationele 
doelstelling te objectiveren.  Elke piloot heeft een 
voorstel van de consultant gevalideerd.

     Fase 3: de uitvoering van het opvolgings-
instrument

Naar aanleiding van een functionele parameterisering 
van het instrument voor elektronische opvolging BDO 
Cockpit heeft elke pilootinstelling via e-mail een 
individuele gebruikersnaam en paswoord gekregen 
waarmee ze een beveiligde toegang kan krijgen tot 
informatie over haar operationele doelstelling(en).

In zijn hoedanigheid van coördinator van het plan 
voor administratieve vereenvoudiging beheert 
Easybrussels de administratie van het elektronische 
opvolgingsinstrument. Er werden daartoe twee 
verantwoordelijken opgeleid.

Er werd een opleiding verstrekt aan alle actoren en 
ze ontvingen een user guide. De eerste gegevens van 
2016 zijn ingevoerd en zullen het mogelijk maken de 
evolutie in de loop van 2017 te volgen.

     Fase 4 : Ontvangst van het opvolgingsinstrument 
De tool wordt getest en aangepast op basis van de 
feedback van de piloten en Easybrussels. De piloten 
worden nadien opgeleid voor het gebruik van het 
systeem.

2.2.4 / De opvolging en update van het 
instrument

Het besluitvormingsproces dat hierna in een schema 
is weergegeven stelt alle stappen van de verschillende 
actoren voor die de opvolgingscycli vormen van 
de operationele doelstellingen en activiteiten van 
het plan voor administratieve vereenvoudiging 
2015-2020. Dit proces - besproken en gevalideerd 
met Easybrussels - begint met de organisatie van 
de gegevensverzameling en wordt voortgezet tot 
het rekening houden met de beslissingen van de 
verschillende opvolgingsinstanties. Het bevat ook de 
deliverables die aan het begin en aan het einde van de 
verschillende stappen worden gegenereerd.  

 Schema p. 16-17

2.2.5 / Een transparant budget

Het budget dat Easybrussels in 2016 voor zijn 
projecten uitgeeft waar de monitoring een belangrijk 
deel van uitmaakt, stelt zich als volgt voor : 

Monitoring 2015-2020 79 422,47 

Grafische vormgeving colloquium 
e-inclusie 18 019,32 

Colloquium “Digitale inclusie” 46 034,00 

Jaarverslag 2015 4 464,72 

Tweetaligheidsstudie Nostra 8 845,10 

Hosting van de website 158,70 

Colloquium “Klaar juridisch 
taalgebruik” 49 347,50

Juridische consultancy 6 050,00 

Personeel Iristeam 132 000,00 

IRISbox-campagne 50 000,00 

TOTALE UITGAVEN 2016 494.341,81 € 
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2015 2016 2017 2018 2019 202020152015 20172017 20182018 20192019 2020202020202017201720162016

In hoofdstuk 1.V. De Brusselse economie 
ondersteunen en economische ontwikkeling, 
onderzoek, innovatie en creativiteit in dienst 
stellen van de Brusselaars van het regeerakkoord 
2014-2019 verklaart de Gewestregering dat ze 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
competitieve stad wil maken in het hart van 
België en de wereld.

Administratieve vereenvoudiging kan 
vanzelfsprekend helpen deze uitdaging aan te 
gaan, zowel vanuit het oogpunt van de Smart 
City als met betrekking tot de wens om de 
administratieve lasten te verminderen voor 
burgers en ondernemingen of met het oog op een 
modernisering van het bestuur.

De gebruikers verwachten een snellere behandeling 
van dossiers, meer toegankelijke en volledige  
informatie en minder administratieve uitgaven. Het 
Gewest heeft zich bij dat proces van technologische 
vooruitgang aangesloten. Het dient nu te waken 
over de terbeschikkingstelling van aangepaste 
budgettaire middelen door de beleidsmakers in het 
kader van hun bevoegdheden. 

3. 
DE ACTIES IN 2016 
VAN HET BRUSSELSE PLAN VOOR 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 
2015-2020 
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3.1 
De stappen-catalogus 

3.1.1 / De voorafgaande analyse 

De bedoeling van de catalogus van de administratieve 
stappen is het opzetten van een Brussels 
gewestelijk portaal dat gelijkaardig is aan het 
portaal dat werd ontwikkeld door het agentschap 
voor administratieve vereenvoudiging van het Waals 
Gewest (e-WBS) dat “ABC des démarches” heet, en 
dat alle administratieve stappen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ten dienste van de burgers en 
ondernemingen centraliseert.

In 2016 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en het Waals Gewest overleg gepleegd over de idee 
van een gemeenschappelijk instrument en een 
samenwerking voor het ontwikkelen van een Brussels 
instrument op basis van de Waalse ervaring met hun 
model, dat door e-WBS trouwens werd voorgesteld aan 
het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Het gezamenlijke werk in 2016 spitste zich dus toe op 
twee sporen: 

     Een onderzoek naar het Waalse platform om de 
structuur en het gegevensmodel te analyseren, om 
de over te nemen functionaliteiten te bepalen en 
om de kosten te ramen die verbonden zijn aan het 
uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen, met 
name inzake meertaligheid.

     Een samenwerkingsbasis opzetten om een 
zo goed mogelijke manier te vinden voor het 
delen van kennis en toe te werken naar een 
interoperabiliteit van de portalen.

Easybrussels en zijn regeringsafgevaardigde 
hebben in 2016 verschillende ontmoetingen 
gehad met gewestelijke en lokale 
mandatarissen. Het sturingscomité van 
Easybrussels nodigt om de twee maanden alle 
ministeriële kabinetten uit maar ook de leidend 
ambtenaren van alle besturen. 

De keuzes voor een leidend ambtenaar met 
betrekking tot een budgettaire enveloppe zijn 
niet eenvoudig, want tijd en geld investeren 
in modernisering en dematerialisering kan 
in eerste instantie kostelijk zijn en de snellere 
behandeling van dossiers levert pas op langere 
termijn resultaat op.

Het beleidsplan van de Gewestregering 
voor het openbaar ambt dringt bovendien 
aan op meer aandacht voor administratieve 
vereenvoudiging en moedigt de besturen aan 
bepaalde strategische projecten te volgen 
zoals de catalogus van de administratieve 
stappen, de elektronische facturatie en de 
online overheidsopdrachten, die in dit verslag 
meer in detail worden besproken. De wettelijke 
termijnen om deze laatste twee projecten af te 
ronden lopen bijna af: 2018 en 2019.

Voor Easybrussels is het cruciaal dat alle 
niveaus van de administratie bewust worden 
gemaakt van administratieve vereenvoudiging. 
Daarom wil het agentschap in de toekomst de 
ambtenaren vragen om in dat verband rekening 
te houden met een handvest over de principes 
van administratieve vereenvoudiging en een 
opleiding te volgen. In 2017 zal een jurist zich bij 
het Easybrussels-team voegen om dit project op 
te starten.
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Het resultaat van deze analyse heeft aangetoond 
dat de technische vereisten en de kosten voor de 
aanpassing van het bestaande Waalse instrument te 
zwaar wegen ten opzichte van het beoogde meertalige 
eindproduct. Bovendien zijn de twee gewestelijke 
agentschappen gebonden aan uiteenlopende 
agenda’s.

Hoewel er geen formele samenwerkingsovereenkomst 
werd opgesteld tussen de gewesten, hebben de 
ontmoetingen en discussies hun vruchten afgeworpen. 
Er werd zodoende beslist principieel te blijven 
samenwerken rond de volgende punten: 

     Evolutie van de structuur van de opgeslagen 
gegevens.

     Samenwerking rond een uitwisseling van de 
fiches van de administratieve stappen (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Franse Gemeenschap).

     Uitwisseling over de ervaringen en de 
ontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten.

     Uitwisseling over de codificeringsprojecten van de 
Europese Gemeenschap.

3.1.2 / De Brusselse versie van het portaal

Easybrussels stelt voor dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen portaal ontwikkelt 
om het publiek een moderne en efficiënte stappen-
catalogus aan te bieden, dat onder andere naar 
het portaal 1819.brussels van impulse.brussels 
kan verwijzen dat volledig aan ondernemingen is 
gewijd. Het toekomstige gewestelijke portaal zal op 
technisch vlak worden beheerd door het CIBG, onder 
de coördinatie van een projectleider van Easybrussels. 

 1819 p. 40

De ontwikkeling gaat van start in januari 2017 en 
is gebaseerd op een iso-functionele overname van 
het instrument van het Waals Gewest, waaraan 
fundamentele elementen voor de verbetering van 
de dienstverlening aan de burger en de Brusselse 
ondernemingen worden toegevoegd:

     Een voorbeeldige meertaligheid: Nederlands, 
Frans, maar ook Duits en Engels, met inachtneming 
van de Europese richtlijn 2006/123/EU, de 
zogenaamde Dienstenrichtlijn.

     Een workflow die rekening houdt met de vertaling. 
     Navigeren via een vooraf bepaalde structuur 

alsook via een zoekmotor. 
     Administratieve stappen die voorzien zijn 

van tags om het opzoeken van informatie te 
vergemakkelijken. 

     Opzoekingen via postcode. 
     Een ranking om de meest opgezochte stappen weer 

te geven. 
     Administratieve stappen die typologisch zijn 

gerangschikt.
     Een interface naar open data    p. 24
     Een interoperabiliteit met de platformen van het 

Waals Gewest en 1819   p. 40

3.1.3 / De behoefte aan een goed  
presterende server

Om de ambities van het gewestelijke portaal te 
verwezenlijken en een catalogus te verkrijgen waar 
burgers en ondernemingen op kunnen steunen, is 
het van zeer groot belang over een goed presterende 
server te beschikken voor het centraliseren van alle 
bestanden in verband met de administratieve stappen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De ontwikkeling van deze server duurt zes maanden.  
Het geplande budget wordt op 200 mandagen geraamd 
(planning, benadering en methodologie). In 2017 zal 
een projectleider van Easybrussels belast worden met 
het verzamelen van de gegevens bij de gewestelijke 
besturen en de plaatselijke besturen. Deze kostprijs 
werd nog niet geëvalueerd.
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3.2 
De elektronische facturatie

Een geautomatiseerd facturatieproces van de 
bestelling tot aan de betaling bevordert de interne 
en grensoverschrijdende economische groei en 
vermindert de administratieve rompslomp tussen 
besturen en ondernemingen. 

Deze voordelen van de elektronische facturatie 
Business to Government (B2G) worden 
gemaximaliseerd wanneer het opstellen, verzenden, 
ontvangen en behandelen van een factuur volledig is 
geautomatiseerd. De termijnen voor de behandeling 
en betaling zijn korter, het risico op fouten vermindert, 
de druk- en frankeringskosten verdwijnen.

Elektronische facturatie bestaat al op Europees niveau 
maar de nationale normen ter zake lopen nog altijd 
sterk uiteen en er bestaat geen interoperabiliteit 
tussen de facturatiesystemen, wat economische 
spelers ervan weerhoudt deel te nemen aan 
grensoverschrijdende opdrachten.

De Europese richtlijn 2010/45/EU van 13 juli 2010 
betreff ende het gemeenschappelijke stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde wat de 
factureringsregels betreft, neemt de obstakels 
voor deze facturatiewijze weg door in een gelijke 
behandeling te voorzien van papieren en 
elektronische facturen.

De wet van 17 december 2012 tot wijziging van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
schept een nieuw Belgisch wettelijk kader voor de 
regels inzake facturatie.   p. 23

De interoperabiliteit, de beveiliging van 
persoonsgegevens, de ondersteuning van KMO’s, het 
vergemakkelijken van de handelstransacties tussen 
ondernemingen en de rechten van de consument die 
altijd een papieren factuur kan eisen, blijven voor de 
Europese Commissie centrale vragen. De Commissie 
bestudeert ook de creatie van een geïntegreerde 
unieke betaalomgeving.

In het kader van richtlijn 2014/55/EU wordt aan 
de besturen van de lidstaten van de Europese Unie 
gevraagd hun facturatieproces aan te passen om 
elektronische facturen te kunnen ontvangen. De 
termijn voor de centrale overheid (federaal) werd 
vastgelegd op 27 november 2018 en op 27 november 
2019 voor de ondergeschikte overheden (Gewesten 
en Gemeenschappen). Dit type facturatie wordt 
voornamelijk om milieuredenen en met het oog op 
administratieve vereenvoudiging en besparingen 
aangemoedigd. 

Voor België wees een studie uit 2015 uit dat een 
overstap naar 100% e-facturatie een besparing van 
3,37 miljard euro zou kunnen opleveren. De federale 
administratie kan sinds 2014 e-facturen ontvangen 
en zou de Europese termijn moeten kunnen naleven. 
De federale administratie heeft ook het Mercurius-
platform opgericht, wat alle Belgische besturen 
(federale, gewestelijke, gemeenschappelijke besturen) 
in staat stelt e-facturen te ontvangen middels een 
aanpassing van hun eigen facturatiesystemen. In deze 
context en op basis van de federale beslissingen heeft 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de standaard 
OpenPEPPOL aangenomen die e-facturatie mogelijk 
maakt in een nationale en internationale context.  
Sinds maart 2016 is het Mercurius-platform in 
overeenstemming met OpenPEPPOL.
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Bij het Vlaams Gewest is, vooruitlopend op de Europese 
richtlijn, e-facturatie sinds 1 januari 2017 verplicht voor 
alle overheidsopdrachten van een bedrag hoger dan 
8500 euro exclusief btw die vanaf voornoemde datum 
worden uitgeschreven.  Er is een bijkomende termijn 
van een jaar toegestaan voor contracten die onder dat 
bedrag zitten, daarna zal de verplichting tot e-facturatie 
gelden voor alle contracten van leveranciers die met de 
administratie werken.

3.2.1 / De actiepunten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake 
van vier actiepunten: e-facturatie, het gewestelijke 
SAP-platform, de ontwikkelingen op lokaal vlak, de 
benadering van ondernemingen.

Sinds juli 2016 aanvaardt Brussel Financiën en 
Begroting elektronische facturen en het heeft in 
2016 3725 via e-mail ontvangen facturen kunnen 
behandelen. Die waren afkomstig van in totaal 1410 
leveranciers.

3.2.1.1 / Een kortere termijn tussen verzending 
en ontvangst van de factuur

Als voorafgaande voorwaarde voor de aanvaarding van 
elektronische facturen werd de module Vendor Invoice 
Management (VIM) van SAP in gebruik genomen bij 
de directie Boekhouding (BFB) van de GOB, met steun 
van IT-Coördinatie. De leveranciers van de GOB die 
dat wensen kunnen zo hun facturen in pdf-formaat 
verzenden (exclusief naar invoice@gob.brussels). Zo 
wordt de termijn tussen de datum van verzending van 
de factuur door de leverancier en de ontvangst ervan 
door de dienst boekhouding van de GOB ingekort.

De interface tussen de VIM-module en Mercurius zal 
worden geïmplementeerd in de loop van het eerste 
trimester van 2017.

3.2.1.2 / Het gewestelijke SAP-platform

Dankzij de betrokkenheid van BFB heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2015 een 
voorstudie georganiseerd betreffende de invoering 
van het gewestelijke SAP-platform en heeft ze beslist 
tot de geleidelijke integratie van de Autonome 
Bestuursinstellingen (ABI’s) in het SAP-platform.

Het platform werd op 4 januari 2016 in gebruik 
genomen. De twee eerste ABI’s die in 2016 in het 
platform werden opgenomen zijn visit.brussels en 
Atrium.

BFB blijft de integratie van de andere besturen 
ondersteunen. Op 1 januari 2017 werden vier nieuwe 
entiteiten opgenomen: twee nieuwe ABI’s, het 
Brussels Planningsbureau (BPB) en Brussel Preventie 
en Veiligheid (BPV); de Dienst voor Brandbestrijding 
en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en 
de administratie van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC). Tegen 1 januari 
2018 moeten twee nieuwe ABI’s worden opgenomen, 
waaronder het Brussels Agentschap voor de 
Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB),  
beezy.brussels, Innoviris, parking.brussels en de 
nieuw opgerichte ABI’s. De discussies met andere 
ABI’s, die andere softwarepakketten gebruiken, zijn 
lopende.

De ontwikkelingen die voor de GOB werden 
gerealiseerd met het oog op het maken van een 
interface tussen Mercurius en SAP worden verder 
gebruikt op het gewestelijke SAP-platform in de loop 
van 2018 om de termijn van 27 november 2019 te 
respecteren.

3.2.1.3 / De ontwikkelingen op lokaal niveau

In samenwerking met Brulocalis, heeft Easybrussels 
een enquête gevoerd bij de gemeenten en OCMW’s 
om na te gaan in welke mate ze zijn voorbereid op 
de overgang naar e-facturatie. De resultaten zouden 
begin 2017 beschikbaar moeten zijn. Ze laten toe te 
bepalen of er actie moet worden ondernomen om de 
gemeenten bij deze overgang te helpen. De federatie 
van de gemeenteontvangers heeft het initiatief 
genomen om de leveranciers van softwarepakketten in 
die zin te raadplegen.  Brulocalis p. 33

3.2.1.4 / De benadering van de ondernemingen

Een nieuwe projectleider bij Easybrussels, 
gespecialiseerd in economische materies, is sinds 
september 2016 belast met het leggen van nuttige 
contacten met ondernemersorganisaties om Brusselse 
KMO’s te sensibiliseren over de noodzaak en de 
middelen om over te stappen op e-facturatie.  

 p. 37
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De wet van 17 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
schept een wettelijk kader voor de regels inzake facturatie. Deze wet is het resultaat van de omzetting van de 
Europese richtlijn 2010/45/EU en trad op 1 januari 2013 in werking. 

De Belgische regels inzake facturatie zijn van toepassing wanneer: 
     de levering/dienst in België of buiten de Europese Unie plaatsvindt en wanneer de leverancier/

dienstverlener zijn zetel of een stabiele vestiging in België heeft.
     de levering/dienst in België plaatsvindt en wanneer de leverancier/dienstverlener btw-plichtig is, zelfs 

als hij niet in België is gevestigd.
     de leverancier/dienstverlener in een andere lidstaat dan België is gevestigd  en wanneer de koper btw-

plichtig is in België en uitgever is van de factuur (auto-facturatie met uitstel van inning).
     de leverancier/dienstverlener in België is gevestigd en hij/zij levert/diensten verleent in een andere 

lidstaat en voor een koper die btw-plichtig is en geen gebruik maakt van auto-facturatie.
     de leverancier/dienstverlener buiten de EU is gevestigd (en niet beschikt over een economische zetel of 

een stabiele vestiging in de EU) en levert/diensten verleent in België.

De definitie van «factuur» is essentieel. Een factuur is elk document of elke mededeling die is opgesteld op 
een papieren of elektronische drager en die de informatie bevat die vereist wordt door het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde en de besluiten tot uitvoering ervan.  Een elektronische factuur is een 
factuur die de door het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de besluiten tot uitvoering 
ervan vereiste informatie bevat en die is uitgegeven en ontvangen in elektronische vorm. 

Er zijn voorwaarden aan e-facturatie verbonden. Elektronische facturatie moet aan de volgende drie 
parameters voldoen: authenticiteit, integriteit en leesbaarheid. De persoon die de factuur uitschrijft kiest zelf 
de wijze waarop hij hieraan voldoet (.../...)

De authenticiteit van de herkomst moet gegarandeerd worden, ongeacht de verzendingswijze van de 
factuur.  Concreet komt het erop neer dat de identiteit van de leverancier of de uitgever van de factuur altijd 
gegarandeerd moet zijn. 

Onder de integriteit van de inhoud verstaat men dat de factuur alle door de wet voorgeschreven gegevens 
bevat en dat een factuur, eens ze is uitgeschreven, niet gewijzigd kan worden. De voorgeschreven gegevens 
zijn met name de volgende: de uitgiftedatum van de factuur, het identificatienummer van de factuur, de naam, 
het adres en het btw-nummer van de in de procedure betrokken partijen, de aard en de hoeveelheid van de 
geleverde goederen of de gepresteerde diensten, de prijs en het geldende btw-percentage.

De leesbaarheid van de factuur veronderstelt dat een factuur zodanig moet zijn opgemaakt in een papieren 
of elektronisch formaat dat alle btw-gegevens van de factuur duidelijk leesbaar zijn en geen opzoekwerk 
vereisen of ruimte voor interpretatie laten.

Aangezien het om elektronische facturen gaat, wordt de leesbaarheid van de factuur als aanvaardbaar 
beschouwd wanneer, op verzoek, de voorlegging van het leesbare formaat binnen een redelijke termijn  
plaatsvindt. EDI en XML-teksten of elk ander gestructureerd bericht in het originele formaat worden niet 
beschouwd als leesbaar door de mens. De meerderheid van de software voor elektronische facturatie voorzien 
in de omzetting van gestructureerde berichten naar een pdf-formaat.

De authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van een papieren of 
elektronische factuur moeten worden verzekerd vanaf het moment van de verzending en tot aan het einde van 
de bewaardatum. Een dergelijke garantie kan enkel worden geboden als de onderneming beheerscontroles 
uitvoert die voorzien in een betrouwbare audit die plaatsvindt tussen een factuur en een dienstverlening. 
Bovendien is het mogelijk gebruik te maken van specifieke technologie voor een beter beheer van de 
authenticiteit, zoals de geavanceerde elektronische handtekening (AES) of een gestandaardiseerde 
gegevensuitwisseling van informaticagegevens (EDI).

Bron : ejustice.just.fgov.be
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3.3 
Open data en de Brusselse 
besturen 

In de intelligente stad is zowat elk stukje informatie 
over de stad, haar diensten, uitrustingen, bevolking, 
economie, leefmilieu beschikbaar in de vorm van 
digitale gegevens.

Deze gegevens zijn van belang voor onderzoekers en 
de pers maar ook voor burgers en ondernemingen. 
De start-ups van de digitale economie gebruiken ze 
voornamelijk om nieuwe web services of mobiele 
applicaties te maken om te beantwoorden aan de 
wensen en behoeften van de bevolking.

In antwoord op de Europese digitale agenda heeft 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor gekozen 
zijn gegevens open te stellen en ze toegankelijk 
te maken via een Brussels gewestelijk portaal dat 
in februari 2016 door het CIBG werd ontwikkeld en 
online geplaatst: opendatastore.brussels. 

De bedoeling van dit portaal is om de verschillende 
besturen de mogelijkheid te bieden hun 
gegevensreeksen te documenteren en ze zodoende 
makkelijker bereikbaar te maken. Het portaal is 
bovendien gesynchroniseerd met het federale portaal 
data.gov.be alsook met het Europese portaal. 

De gewestelijke open data-strategie omvat een 
ambitieuze visie op open data en een reeks 
concrete actiepunten voor de komende jaren. Deze 
benaderingswijze sluit ook aan bij de Smart City, een 
verbonden, duurzaam, beveiligd en open Gewest.

Op gewestelijk niveau werd op 10 november 2016 de 
ordonnantie betreff ende de invoering van een open 
data-beleid en houdende omzetting van de Richtlijn 
2013/37/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 
2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 november 2003 inzake het hergebruik van 
overheidsinformatie bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.

Deze wetgeving keert de logica om die tot op heden 
gangbaar was en die van het openstellen van 
gegevens de uitzondering maakte. Vandaag vormt 
het openstellen van gegevens de regel, en slechts 
in enkele gevallen wordt van die regel afgeweken, 
bijvoorbeeld inzake veiligheid of intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Als een bestuur beslist 
gegevens te publiceren die informatie van persoonlijke 
aard bevatten, moet ze voorzorgsmaatregelen nemen 
opdat die gegevens niet zichtbaar zijn.
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Het welslagen van open data hangt van twee zaken af: 
  Een groot aanbod: het ter beschikking stellen 

van zoveel mogelijk kwaliteitsvolle gegevens 
(gegeolokaliseerd, in real time en regelmatig 
bijgewerkt).

  Het gebruik dat de burgers en de developers 
ervan maken: het raadplegen van gegevens, hun 
hergebruik, de creatie van nieuwe diensten en het 
genereren van coproductie-activiteiten.

Om de logica van het openstellen van gegevens te 
verankeren in het beleid van de overheidsdienst, 
ontwikkelt elke overheidsdienst een open data-
strategie en stelt een Data Offi  cer aan.

Dit alles verloopt in vier fasen: 
  Inventariseren, selecteren en controleren van de 

kwaliteit van de gegevens.
  De gegevens publiceren.
  De gegevens vindbaar maken.
  Het project promoten zodat de open data worden 

gebruikt, ook in coproductie-activiteiten.

Easybrussels heeft als opdracht de 
overheidsdiensten te ontmoeten om het gewestelijke 
open data-project voor te stellen en hen te 
begeleiden bij het opstellen van een volledige 
inventaris van hun bestaande en toekomstige 
gegevensreeksen.

In december 2016 heeft Easybrussels aan meerdere 
besturen, instellingen en gemeenten de uitdagingen 
die open data inhouden voor het Gewest en voor de 
administratie zelf, uitgelegd.

Sindsdien werd in heel wat besturen en instellingen 
een inventaris opgesteld en instrumenten ontwikkeld 
met het oog op de publicatie van gegevens. Eind 
december 2016 waren er al 120 gegevensreeksen 
beschikbaar op het platform opendatastore.brussels. 
De werkzaamheden worden in 2017 voortgezet.

 
3.4 
Het virtuele loket  

3.4.1 / IRISbox

Het Brusselse portaal van het digitale loket IRISbox kreeg 
in 2016 heel wat belangrijke opdrachten voor de kiezen:  

  Het IMPALA-project (GOB), dat zich voornamelijk 
richt op de steun aan ondernemingen: er werden 
33 formulieren geïdentifi ceerd en die zullen in 
de loop van het eerste kwartaal van 2017 online 
worden geplaatst. 

  Het project Premie 120 (Brussel Fiscaliteit): een 
formulier voor de aangeduide begunstigden en een 
aanvraagformulier voor de premie van 120 euro 
voor de Brusselse eigenaars (raming gebruik 
+/- 30 000 tot 50 000 burgers). 

  Het project belasting toeristische logies (Brussel 
Fiscaliteit): een inschrijvingsformulier en een 
formulier voor de maandelijkse aangifte van 
overnachtingen voor toeristische logiezen 
(raming:  +/- 5 000 potentiële belastingplichtigen).
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  Het project Infogeluid (LB):  vijf 
aangifteformulieren voor lawaai (buurt, werken, 
vliegtuigen, NMBS, MIVB) worden gemaakt. 

  Het project vergunning (LB): aanvraagformulier 
voor een vergunning voor renovatieberoepen.

  Het project Evere: een formulier voor het 
reserveren van ruimte op de openbare weg 
(verhuizing, container, stelling, ...) en een formulier 
voor de vraag om stedenbouwkundige inlichtingen. 

  Het project Anderlecht: een formulier voor het 
reserveren van ruimte op de openbare weg 
(verhuizing, container, stelling, ...) en een formulier 
voor de vraag om stedenbouwkundige inlichtingen.

  Het project Koekelberg: aanvraagformulier voor een 
adreswijziging en een aangifteformulier voor een 
vertrek naar het buitenland. 

  Het project Elsene: volledige herziening van alle 
formulieren in IRISbox.

  Het project Gemeenten: aanpassing van 
formulieren op uitdrukkelijke vraag van de 
gemeenten.

  Het project Cremabru: herdefiniëren en opnieuw 
ontwerpen van het aangifteformulier voor 
overlijden voor de 19 gemeenten.

Naast de projecten voor de aanpassing van de 
formulieren werd de ergonomie van het portaal 
verbeterd voor de gemeenteambtenaren. Het gebruik 
werd gebruiksvriendelijker gemaakt door het gebruik 
van kleurcodes en een intuïtievere rangschikking 
van de aanvragen alsook een doeltreffender 
opzoekingsmodule.

Er werden ook veel ontwikkelingen voor de burgers 
gerealiseerd om nog beter aan hun behoeften 
tegemoet te komen:  IRISbox is voortaan responsive 
en bruikbaar op verschillende types toestellen 
(pc, tablet, smartphone, ...). Bovendien werden 
verbindingsmodules via een smartphone-applicatie en 
een token toegevoegd om de toegang tot IRISbox te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd de identiteit van de 
gebruiker te authentificeren, door zich te baseren op 
de Belgische standaard Tax-on-web. 

Eind oktober 2016 heeft het CIBG in samenwerking 
met Easybrussels een communicatiecampagne 
georganiseerd om de applicatie meer bekendheid 
te geven en te zorgen dat het gebruik ervan in het 
Gewest toeneemt. De resultaten van deze campagne, 
die twee jaar loopt, worden regelmatig geanalyseerd 
om de actiehefbomen van deze campagne bij te sturen 
(video, SEO, affiches, advertenties, ...).

In 2016 werd een toename van 28% van het gebruik 
van IRISbox opgetekend, wat neerkomt op 39 191 
verbindingsaanvragen, tegen 30 678 aanvragen in 
2015. In 2016 werd ook een stijging van het aantal 
nieuwe gebruikers van het instrument waargenomen, 
nl. 22 199 in 2016, tegen 18 637 in 2015. 

De evolutie van het totale aantal op IRISbox 
ingevulde formulieren gaat ook in stijgende lijn. Het 
is evenwel belangrijk te weten dat de sterke stijging 
in december 2016 rechtstreeks verband hield met de 
ingebruikname van het formulier Premie 120.  
 

Instelling 2015 2016

GOB (BF, BGC, BEW, ...)   111 10 311

19 gemeenten 26 110 33 628

Andere (ION’s, Cocof, ...)  1 494 2 704

Totaal 27 715 43 643
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3.4.2 / De applicatie Mijn Dossier

Mijn Dossier is een applicatie die werd ontwikkeld 
door de FOD Binnenlandse Zaken waarmee elke 
burger zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister 
kan raadplegen. 

De mogelijkheden die deze applicatie elke burger 
biedt, zijn legio:

  Persoonsgegevens controleren die in het 
Rijksregister zijn opgenomen. 

  Informatie verkrijgen over besturen die 
persoonsgegevens hebben geraadpleegd in de 
loop van de 6 afgelopen maanden.

  Gratis downloaden en afdrukken van 7 attesten 
(eind 2016). Er worden nieuwe attesten ter 
beschikking gesteld in 2017: inschrijvingsbewijs, 
attest van gezinssamenstelling, levensbewijs, 
nationaliteitsbewijs, een getuigschrift van 
woonst, uittreksel uit het bevolkingsregister, 
informatieblad.

De documenten die via deze applicatie worden 
verkregen (afdrukken, digitale versie, ...) hebben 
dezelfde rechtsgeldigheid als wanneer ze bij 
het gemeentebestuur worden afgehaald.  Deze 
vernieuwing vormt een mooi voorbeeld van 
administratieve vereenvoudiging voor de burgers, die 
deze documenten nog moeten afl everen (bijvoorbeeld 
aan banken, scholen, andere besturen, ...).

Voor dit project speelt Easybrussels via zijn partner 
Brulocalis een rol van tussenpersoon en adviseur 
voor de Brusselse gemeenten. Naar aanleiding van 
de mededelingen van de FOD Binnenlandse Zaken 
en een brief van Easybrussels en van Brulocalis 
begin oktober 2016 beslisten bepaalde gemeenten 
de afl evering van bepaalde attesten aan hun fysieke 
loketten gratis te maken en zich zodoende aan te 
sluiten bij de applicatie Mijn Dossier.

Voor 2017 bereidt de FOD Binnenlandse Zaken een 
communicatiecampagne voor om de aanvragers van 
attesten te sensibiliseren over de wettelijkheid van 
de documenten die via Mijn Dossier zijn verkregen. 
Easybrussels blijft de Brusselse besturen begeleiden 
bij dit project, in nauwe samenwerking met het CIBG 
en Brulocalis, en moedigt daarbij een intensiever 
gebruik van authentieke bronnen door de Brusselse 
besturen aan. Dit gebruik zou er op termijn voor 
moeten zorgen dat de administratieve lasten die 
samenhangen met de afl evering van offi  ciële 
documenten voor burgers gevoelig afnemen.

Voor dit dossier is het CIBG een bevoorrechte 
gesprekspartner van de FOD Binnenlandse Zaken. 
Het agentschap wenst zich aan te sluiten bij de 
sensibiliseringscampagnes.

Sinds december 2016 werkt het CIBG aan de 
integratie van de applicatie Mijn Dossier in IRISbox, 
wat burgers de mogelijkheid moet bieden de attesten 
van het Rijksregister die in Mijn Dossier voorhanden 
zijn, rechtstreeks en gratis te downloaden via IRISbox.
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3.5 
De burgerparticipatie, 
de genderdimensie en de 
jaarlijkse colloquia  

De rol van Easybrussels steunt grotendeels op 
informatie-, communicatie- en sensibiliseringsacties 
en dus hecht het agentschap voor administratieve 
vereenvoudiging een groot belang aan de 
uitwisselingen met de leden van zijn sturingscomité, 
de ION’s, de besturen, de instellingen, maar ook 
met het verenigingsleven en de gebruikers van de 
overheidsdiensten, de burgers en de ondernemingen.

Easybrussels heeft in dat verband de ambitie 
om jaarlijks een colloquium te organiseren om 
de ambtenaren en leidinggevenden alsook het 
verenigingsleven en de burgers te sensibiliseren 
voor administratieve vereenvoudiging. 

3.5.1 / Digitale inclusie 

In 2016 boog het jaarlijkse colloquium van 
Easybrussels over de thematiek van de digitale 
inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit 
colloquium, «De Brusselse digitale burger» werd 
in nauwe samenwerking met Idealic georganiseerd, 
het federale onderzoekproject in het domein van de 
digitale inclusie. Via conferenties van terreinexperten, 
experten uit andere Gewesten, uit de academische 
wereld en aan de hand van workshops werd het 
thema van de digitale kloof in het tijdperk van 
hyperconnectiviteit en Smart City  belicht. 

Dit evenement was bedoeld om de aandacht 
van de publieke spelers te vestigen op de 
risico’s die voortvloeien uit een te ver 
doorgedreven digitalisering in de Brusselse 
overheidsdiensten. Hoewel de overgang naar 
digitale communicatiemiddelen heel wat voordelen 
inhoudt voor verschillende groepen in de Brusselse 
samenleving, verhindert een gebrek aan opleiding, 
competenties of economische middelen hen de 
toegang tot deze technologieën. De specifi citeit van 
de diversiteit van de bevolking en de Brusselse 
sociaaleconomische realiteit veronderstelt bijgevolg 
een begeleiding van niet-geconnecteerde personen 
door gespecialiseerde opleiders en het vereist een 
overheidsdienst die rekening houdt met de diversiteit 
van de burgers. 

Le citoyen bruxellois numérique
De Brusselse digitale burger

COLLOQUE

COLLOQUIUM

30.11.2016

Le développement et l’utilisation d’applications, de smartphones, de tablettes et 
des réseaux sociaux ont graduellement changé la ville en lieu intelligent et hyper-
connecté : la Smart City est née. Elle offre jour après jour plus de solutions pour 
ses citoyens.

Mais qu’en est-il des publics ne disposant pas de l’accès à ces technologies ? 
Comment les accompagner ? Quels sont les défis à relever pour la Région de 
Bruxelles-Capitale ?

Le colloque « Le citoyen bruxellois numérique » propose des avis d’experts et des 
ateliers interactifs permettant les échanges et propositions de nouvelles idées. 
Vous découvrirez ainsi comment faire évoluer la Région en harmonie avec les 
besoins de tous ses citoyens.

De ontwikkeling en het gebruik van applicaties, smartphones, tablets en sociale 
media hebben de stad geleidelijk veranderd in een intelligente en hyper-
geconnecteerde ruimte: de Smart City. Dag na dag biedt ze haar burgers nieuwe 
oplossingen.

Maar wat met groepen die niet over een toegang tot deze technologieën 
beschikken? Hoe kunnen deze worden begeleid?  Wat zijn de uitdagingen voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ontdek tijdens het colloquium “De Brusselse digitale burger” aan de hand van de 
adviezen van experts en de interactieve workshops waarin  ideeën kunnen worden 
uitgewisseld, hoe het Gewest steeds kan blijven evolueren rekening houdend met 
alle burgers.

Fadila Laanan
Bianca Debaets

Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde voor Easybrussels.

Stefan Platteau, VZW FOBAGRA en stichter CABAN; 
Véronique Guisen, “Ateliers du web”, Openbare Computerruimte van Sint-Gillis 
(OCR).

Nathalie Crutzen, voorzitster Smart City Institute, HEC Luik, ULG. 

Céline Vanderborght, Smart City-manager van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sara Van Damme, Digitaal.Talent@Gent, e-inclusieprogramma Stad Gent, OCMW 
Stad Gent & Digipolis Gent. 

Dr. Nils Walravens, Postdoctoraal Onderzoeker, iMinds SMIT VUB.

1
Dana Schurmans (VUB en UCL) en Périne Brotcorne (“Fondation Travail-université 
Bruxelles-Namur” en UCL) 
Op welke manier wordt er rekening gehouden met de gebruikers bij het ontwerp van 
online diensten van het Gewest?

2

Véronique Guisen (“Ateliers du Web”) en Stefan Platteau (FOBAGRA en CABAN)  
Wat zijn de strategieën van de actoren die zich toeleggen op digitale inclusie en wat is 
hun toekomst?

3 

Ilse Mariën (VUB) en Natasja Van Buggenhout (VUB)
Hoe kunnen we de voor- en nadelen van de digitalisering van de maatschappij voor 
de burgers van vandaag bepalen?

4
Sara Van Damme (Stad Gent) en Toon De Cock (Projectleider  
 Digitaal.Talent@Gent, Digipolis) 
Welke drempels staan de ontwikkeling van een duurzaam digitaal inclusiebeleid voor 
de overheid in de weg? 

PROGRAMMA

Fadila Laanan Bianca Debaets

Cathy Marcus, déléguée au Gouvernement pour Easybrussels.

Stefan Platteau, ASBL FOBAGRA et fondateur CABAN ; 
Véronique Guisen, Ateliers du web, Espace Public Numérique de Saint-Gilles (EPN).

Nathalie Crutzen, directrice Smart City Institute, HEC Liège, ULG. 

Céline Vanderborght, Smart City manager de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sara Van Damme, Digitaal.Talent@Gent, programme d’inclusion numérique de la ville 
de Gand (CPAS de la ville de Gand, Digipolis Gand). 

Dr Nils Walravens, chercheur postdoctoral, iMinds SMIT VUB.

1
Dana Schurmans (VUB et UCL) et Périne Brotcorne (Fondation Travail-université 
Bruxelles-Namur et UCL)
De quelle manière la perspective des usagers est-elle prise en compte lors de la 
conception de services en ligne de la Région ?

2

Véronique Guisen (Ateliers du web) et Stefan Platteau (FOBAGRA et CABAN) 
Quelles sont les stratégies des acteurs qui luttent en faveur de l’inclusion numérique 
et quel est leur avenir ?

3

Ilse Mariën (VUB) et Natasja Van Buggenhout (VUB)
Comment identifier les avantages et inconvénients de la digitalisation de la société 
pour les citoyens d’aujourd’hui ?

4

Sara Van Damme (ville de Gand) et Toon De Cock (Project Leader Digitaal.Talent@
Gent, Digipolis)
Quels sont les obstacles au développement d’une politique d’inclusion numérique 
durable pour les autorités ?

PROGRAMME
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PLACE ROYALE

KONINGSPLEIN
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R. RAVENSTEINST.

BIBLIOTHÈQUE 
ROYALE DE BELGIQUE

KONINKLIJKE 
BIBLIOTHEEK
VAN BELGIË

PLACE DE L’ALBERTINE

ALBERTINAPLEIN

Pour assister au colloque, veuillez confirmer votre présence 
avant le 23 novembre 2016
 par courriel à easy@sprb.brussels 
 par téléphone au 02/800.30.04

En précisant : 
• votre nom et prénom
• votre organisation/entreprise 
•  l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Le colloque aura lieu au :
Square Brussels Meeting Center              
Rue Mont des Arts
1000 Bruxelles

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking suggéré : Albertine-Square, 
Place de la Justice 16, 1000 Bruxelles                                                                                                           
Transports publics : Bruxelles-Central

Om deel te nemen aan het colloquium, vragen we je je 
aanwezigheid voor 23 november 2016 te bevestigen
 per e-mail naar easy@gob.brussels 
 per telefoon op 02/800.30.04

Met vermelding van: 
• je naam en voornaam
• je organisatie/bedrijf 
• de workshop waaraan je wenst deel te nemen.

Het colloquium zal plaatsvinden in:
Square Brussels Meeting Center
Kunstberg
1000 Brussel

Toegankelijk voor personen met een beperkte 
mobiliteit.
Parkeersuggestie: Albertina-Square,  
Gerechtsplein 16, 1000 Brussel
Openbaar vervoer: Brussel-Centraal

Intéressé(e) ou
concerné(e) ? Geïnteresseerd

of betrokken? 
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Niet-geconnecteerde bevolkingsgroepen moeten tijd 
krijgen om het digitale te leren kennen en toegang 
krijgen tot informaticamateriaal. De Openbare 
Computerruimtes (OCR) vervullen deze opdracht. 
Op dit moment zijn er in het hele Gewest slechts 
10 OCR’s en die kunnen niet correct voldoen aan 
de grote vraag waarmee ze te maken krijgen.  Deze 
financieel kwetsbare sector heeft behoefte aan 
meer ondersteuning via subsidies, een groter aantal 
kwaliteitsvolle ruimtes voorzien van modern en 
aangepast materiaal, om zijn opdracht goed te kunnen 
uitvoeren en de bevolking in de best mogelijke 
omstandigheden te kunnen opleiden inzake het digitale 
leven in de Smart City.

Na afloop van het colloquium heeft Idealic een 
verslag opgesteld dat een lijst met aanbevelingen 
op het gebied van digitale inclusie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bevat. Meer informatie over het 
project van Idealic op idealic.be.

3.5.2 / Klaar juridisch taalgebruik

In 2016 ontving Easybrussels ook de conclusies van 
het colloquium van december 2015 over het thema van 
klaar juridisch taalgebruik. 

Het colloquium, dat door Easybrussels in nauwe 
samenwerking met de vzw Droits Quotidiens 
werd georganiseerd, richtte zich voornamelijk tot 
juristen van besturen, kabinetten, parlementen 
en het verenigingsleven. Er waren magistraten, 
auditeurs van de Raad van State, sociologen, 
universiteitsprofessoren en andere kopstukken uit 
de administratie aanwezig om te onderzoeken hoe 
wetgevende en regelgevende teksten zodanig 
kunnen worden opgesteld dat ze makkelijker te 
begrijpen zijn en door iedereen kunnen worden 
gelezen.

Er werden 3 strategieën naar voren geschoven om 
deze doelstelling te behalen:

  De burger opleiden over het recht: animatie, 
website in klare taal, gratis juridisch advies voor 
doelgroepen die moeilijk toegang hebben tot het 
gerecht. 

  Strategie inzake de versterking van 
professionals/tussenpersonen: maatschappelijk 
assistenten via opleidingen, rechtstreekse toegang 
tot juristen en websites in heldere taal. 

HET COLLOQUIUM «DE BRUSSELSE DIGITALE BURGER» IN CIJFERS 

 INGESCHREVENEN TAAL GESLACHT

 TOTALEN FR NL V. M.

GOB 30 18 12 19 11

ION's, paragewestelijken en gelijkgestelde instellingen 43 33 10 25 18

Gemeenten 43 35 8 23 20

Het verenigingsleven 37 26 11 13 24

De politieke wereld (parlementsleden, kabinetsmedewerkers...),  

behalve de gemeentelijke mandatarissen
27 20 7 13 14

Andere (consultants, beheersraden, informatica, e-learning software, 

bestuurssystemen, uitgever, socioloog, Kamer van Koophandel, ...)
13 11 2 6 7

OCMW's 6 6 0 5 1

Intercommunales 2 1 1 0 2

FOD 2 1 1 0 2

E-WBS 2 2 0 0 2

Totaal aantal deelnemers 205 153 52 106 99
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  Strategie van sensibilisering en opleiding van 
juridische beroepsgroepen en besturen over helder 
taalgebruik om de kans te vergroten dat burgers te 
maken krijgen met iemand die ze begrijpen of die 
begrijpelijke documenten opstelt.

Dit colloquium, dat aansluit bij een bredere 
internationale beweging, namelijk de Plain language 
movement, kende een groot succes bij de 250 
deelnemers (juristen bij besturen, gemeenten, 
OCMW’s of ION’s; parlementaire medewerkers of 
andere schrijvers van juridische teksten; ambtenaren 
in contact met het publiek; maatschappelijke actoren; 
hoogleraren recht; advocaten, deurwaarders, rechters, 
notarissen, burgers).

De wetgevende en regelgevende teksten beschrijven 
of bevatten de administratieve formaliteiten waaraan 
de burgers moeten voldoen om de rechten en 
diensten te kunnen genieten die door het bestuur 
ter beschikking worden gesteld: een energiepremie 
verkrijgen, een subsidie voor het organiseren van een 
sport- of culturele activiteit, enz.

Deze teksten, die zijn opgesteld in een 
gespecialiseerde juridische taal, houden geen rekening 
met de communicatiecriteria van de 21ste eeuw. 
Nooit was de Belgische bevolking hoger opgeleid. 
Nochtans blijven de wetgevende en regelgevende 
teksten moeilijk te lezen en te begrijpen. Ordonnanties 
en besluiten die in een heldere taal zijn geschreven 
kunnen zeer goed uiting geven aan een systeem 
van overwegingen en regels die van toepassing 
zijn op een abstracte situatie zonder dat het 
voorwerp van die regels zelf of de huidige grondslag 
van het bestaande recht worden aangetast. De 
verduidelijking, de nuance, de nauwgezetheid en 
algemene geldigheid van het recht kunnen op een 
heldere wijze worden uitgedrukt. 

Om meer te weten over helder juridisch taalgebruik, 
kunt u terecht op de website van de vzw Droits 
Quotidiens : droitsquotidiens.be

3.5.3 / De genderdimensie

Easybrussels voegt zich naar het gewestelijke plan inzake 
de uitvoering van gendermainstreaming, dat in 2015 
door de Gewestregering werd goedgekeurd. Zo richt de 
Brusselse administratieve vereenvoudiging zich op de 
burgers, ondernemingen en op gendermainstreaming. 

Doorheen al zijn projecten en in het bijzonder bij de 
invoering van de monitoring in 2016, heeft het agentschap 
rekening gehouden met de genderdimensie.

Easybrussels heeft in dat verband ook deelgenomen 
aan de hackathon Open Data goes gender smart, die in 
november 2016 werd georganiseerd door het CIBG en de 
vzw Amazone. De bedoeling van dat evenement was het 
stimuleren van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van 
gender smart-applicaties op basis van open data en het 
stimuleren van de aandacht voor open data ten dienste 
van de burger. Tijdens deze dag kregen de aanwezige 
developers de gelegenheid vijf projecten te bepalen 
die aan de pitch van de hackathon beantwoordden. Het 
winnende project, Make Equity, beoogde de creatie van 
een applicatie waarmee de huishoudelijke taken in een 
koppel, in een gezin met kinderen of in een gezamenlijk 
gehuurde woning kunnen worden verdeeld.
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3.6
E-procurement 

Er is vooruitgang gemaakt op het vlak van de 
vermindering van de administratieve lasten in 
het kader van openbare aanbestedingen. De 
federale dienst e-Procurement heeft de website 
publicprocurement.be gecreëerd en sindsdien maken 
bepaalde Brusselse besturen er gebruik van.

Het is cruciaal om het online plaatsen van 
overheidsopdrachten te veralgemenen, opleidingen 
te organiseren, en alle betrokken (publieke en 
private) activiteitssectoren aan te moedigen 
hetzelfde te doen, van de zeer kleine onderneming 
(ZKO) tot de in Brussel gevestigde multinational. De 
wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten 
werd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016 
bekendgemaakt. De toepasselijke besluiten die 
de verplichte termijnen verduidelijken, worden 
momenteel opgesteld.

Het federale platform e-Procurement is een 
geheel van informaticatools, ontwikkeld door de 
FOD Personeel & Organisatie (P&O) waarmee de 
dematerialisatie van de processen voor het geheel 
van de procedures inzake overheidsopdrachten 
kan worden verwezenlijkt. Het bestaat uit meerdere 
modules: e-Notification, e-Tendering, e-Catalogue, 
e-Awarding en e-Auctions.

De bedoeling van deze dienst  is de informatisering 
van de processen en transacties in verband met 
overheidsopdrachten via webapplicaties.

De strategische doelstellingen van deze applicaties 
zijn: een grotere doeltreffendheid en efficiëntie 
van de aankoopprocedures, administratieve 
vereenvoudiging, een grotere transparantie van de 
procedures inzake overheidsopdrachten, een betere 
mededinging alsook de ontplooiing van de actoren 
(betrokken partijen) van de overheidsopdrachten.

Voor elke fase van een procedure inzake 
overheidsopdrachten bestaat er een specifieke 
applicatie:

  e-Notification: voor de publicatie.
  e-Tendering: voor het indienen van offertes/

aanvragen tot deelname.
  e-Catalogue: voor het gebruik van catalogi.
  e-Awarding: voor de beoordeling en gunning.
  e-Auctions: voor de organisatie van een 

omgekeerde elektronische veiling.

Via de module Gebruikersbeheer op 
my.publicprocurement.be moeten gebruikers zich nu 
maar éénmaal registreren en aanmelden om daarna 
tussen de verschillende applicaties te kunnen surfen.

Easybrussels heeft een stevig partnerschap kunnen 
uitbouwen met de FOD P&O om opleidingen over 
het gebruik van e-Procurement te kunnen aanbieden 
aan alle ambtenaren die zijn gespecialiseerd in 
overheidsopdrachten en die afkomstig zijn uit de 
Brusselse besturen.

3.6.1 / De opleidingen e-Notification

  De opleidingen e-Notification zijn in januari 2016 
van start gegaan. 

  Er werden 12 opleidingen aangeboden waaraan 
170 personen deelnamen: 145 Franstaligen en 25 
Nederlandstaligen.

Overzicht van het bereikte publiek:
  GOB: 60 Franstaligen en 6 Nederlandstaligen.
  ON’s en gelijkgestelde instellingen: 26 

Franstaligen en 8 Nederlandstaligen (CIBG, MIVB,  
Haven van Brussel, Atrium, Innoviris, citydev.brussels, 
 Leefmilieu Brussel, DBDMH, impulse.brussels, 
ESR, Polbrumidi, Cremabru, BMWB en Brulocalis). 

  Gemeenten: 54 Franstaligen en 9 Nederlandstaligen. 
  OCMW’s: 5 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen.

3.6.2 / De opleidingen e-Tendering
  De opleidingen e-Tendering begonnen eind 

oktober 2016.
  Er werden 3 opleidingen aangeboden waarvoor  

85 personen zich inschreven: 62 Franstaligen  
en 23 Nederlandstaligen.
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Focus op een intercommunale: VIVAQUA-HYRDROBRU

 

De intercommunale VIVAQUA is al enkele jaren betrokken bij twee acties die vereenvoudiging en 
doeltreffendheid beogen: De Totale Kwaliteit en de Operationele Uitmuntendheid. 

Het fusieproject waarbij HYDROBRU in VIVAQUA werd opgenomen beoogt met name de vereenvoudiging 
van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de verbruikers en de gemeenten één enkel 
toegangspunt op commercieel en operationeel vlak aan te bieden.

Om de administratieve stappen van burgers, ondernemingen en gebruikers van de overheidsdiensten te 
vergemakkelijken, worden de formulieren voor klanten momenteel vereenvoudigd en online ter beschikking 
gesteld. De verzending van de waterfactuur via e-mail wordt bestudeerd.

De digitalisering van de koopvraag en het gebruik van het platform e-Procurement is een betekenisvolle 
vooruitgang inzake administratieve vereenvoudiging voor VIVAQUA.

Gegeven de geografische spreiding van de sectorale activiteiten van VIVAQUA op het Belgische grondgebied 
waren er soms meerdere dagen nodig alvorens een koopaanvraag toekwam bij de aankoopafdeling. Sinds 
november 2014 keuren de verschillende spelers, dankzij het systeem voor documentair beheer van 
VIVAQUA, de koopaanvraag goed via een digitale goedkeuringsstroom. Deze koopaanvraag wordt vervolgens 
rechtstreeks ingebracht in de boordtabel van de aankoopafdeling. De digitalisering van de koopaanvraag 
zorgt voor de traceerbaarheid tijdens elke fase van de goedkeuring van de aanvraag en voor een snellere 
behandeling ten gunste van de gebruiker.

Sinds 2015 heeft VIVAQUA beslist om voor alle procedures van openbare aanbestedingen met 
bekendmaking de opdrachtdocumenten via e-Notification ter beschikking te stellen van de geselecteerde 
firma’s. Bovendien mogen deze firma’s hun kandidatuur/offerte indienen via hetzij e-Tendering, hetzij op 
papier. Er werd een nieuwe belangrijke stap genomen op 1 januari 2016, toen firma’s werden verplicht hun 
kandidaatstellingsdossier en hun inschrijving digitaal in te dienen via e-Tendering. De documenten die 
digitaal werden ontvangen worden zodoende snel ter beschikking gesteld van de interne klant via een 
gedeeld register. In dat verband is er op termijn in voorzien dat alle opdrachtdocumenten rechtstreeks kunnen 
worden geklasseerd in het documentaire systeem van VIVAQUA.

Overzicht van het bereikte publiek: 
  GOB: 31 Franstaligen en 10 Nederlandstaligen.
  ION’s en gelijkgestelde instellingen:  

19 Franstaligen en 11 Nederlandstaligen (CIBG, 
MIVB, Haven van Brussel, Atrium, Innoviris, 
citydev.brussels, Leefmilieu Brussel, DBDMH, 
Polbrumidi, Actiris en Brulocalis).

  Gemeenten: 12 Franstaligen en  
2 Nederlandstaligen.

U N E E A U P O U R L A V I E

Tot in 2018 moet Easybrussels deze voor de Brusselse 
besturen noodzakelijke opleidingen verzekeren. 
Vervolgens kunnen de opgeleide personeelsleden, die 
gebruikers zijn geworden, zelf de nieuwe gebruikers 
opleiden volgens het principe train the trainer.

Naar aanleiding van het akkoord dat in 2016 
werd gesloten met de ESR en de aanwerving 
van een projectleider, is er voorzien dat de 
ondernemingssector vanaf 2017 ook wordt opgeleid 

 p. 37
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3.7 
De plaatselijke besturen 

Easybrussels heeft meerdere projecten uitgevoerd 
in 2016 met het oog op het sensibiliseren van de 
plaatselijke actoren en overheden voor administratieve 
vereenvoudiging.  

3.7.1 / Het Bestuur Brussel Plaatselijke 
Besturen 

Op het vlak van de GOB onderstreept Brussel 
Plaatselijke Besturen dat de administratieve 
vereenvoudiging een prioriteit vormt voor het Gewest 
in het kader van een moderniseringsdynamiek: 

  De ordonnantie betreffende het toezicht op 
de gemeenten werd gewijzigd op 23 juni 2016 
om tegemoet te komen aan de behoeften van de 
gemeenten. Een besluit alsook een rondzendbrief 
van 8 september 2016 werden naar de gemeenten 
verzonden.

  Het Koninklijk Besluit inzake een elektronische 
verzending van de documenten van de gemeenten 
naar de toezichthoudende overheid, een 
vereenvoudiging en een verminderd toezicht op de 
plaatselijke besturen, wordt momenteel voorbereid.

  Er wordt nagedacht over het vereenvoudigen van 
de uitwisselingen met de gemeenten in het kader 
van de subsidiërings- en financieringsprocedures.

  Er worden voorstellen gedaan om de procedures 
tussen de interne diensten van het toezicht beter 
op elkaar af te stemmen en om de gemeenten te 
verenigen die afzonderlijk procedures uitwerken 
terwijl de inzet betrekking heeft op alle gemeenten.

3.7.2 / De samenwerkingsovereenkomst met 
Brulocalis

In 2016 tekende Easybrussels een 
samenwerkingsovereenkomst met Brulocalis. Die 
verbindt zich ertoe de 19 gemeenten en OCMW’s van 

het Gewest te sensibiliseren over de projecten van 
administratieve vereenvoudiging die op gewestelijk 
niveau worden beslist en mee na te denken over een 
lokale strategie hieromtrent.

Op lokaal niveau is Brulocalis de partner bij uitstek 
in verband met administratieve vereenvoudiging 
voor de Brusselse gemeenten en de OCMW’s. 
De vereniging sensibiliseert de organen van de 
gemeenten en de OCMW’s over administratieve 
vereenvoudiging alsook de hoge ambtenaren van 
de plaatselijke besturen, via de organisatie van 
vergaderingen en via communicatiemiddelen zoals het 
tijdschrift Nieuwsbrief, de newsletter, het versturen 
van mailings en officiële brieven.

Op 25 mei 2016 hield Brulocalis zijn algemene 
vergadering over het thema administratieve 
vereenvoudiging, in aanwezigheid van Fadila Laanan, 
de Staatssecretaris bevoegd voor administratieve 
vereenvoudiging, die het actieplan voor de komende 
vijf jaar aan de gemeenten kwam voorstellen. 

Op 14 september 2016 werd het project van 
samenwerking tussen Easybrussels en Brulocalis  
op de Conferentie van Burgemeesters van de  
19 Brusselse gemeenten voorgesteld.

3.7.3 / De federatie van Brusselse OCMW’s

De federatie van Brusselse OCMW’s heeft het punt 
over Easybrussels en administratieve vereenvoudiging 
twee keer op de agenda van het Directiecomité 
geplaatst. Dat maakte het mogelijk:

  De leden bewust te maken over de acties inzake 
administratieve vereenvoudiging die op korte en 
middellange termijn moeten worden uitgevoerd. 

  Te informeren over de mogelijkheid voor burgers 
om elektronische attesten te verkrijgen via Mijn 
Dossier. 

  De noodzaak te bepalen om rekening te houden 
met de problematiek van archivering en meer in 
het bijzonder de elektronische archivering bij de 
uitvoering van administratieve vereenvoudiging.
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Concreet blijkt dat de federatie van Brusselse 
OCMW’s wenst te steunen op:

  Een groep voor de opvolging van de 
Informaticacoördinatie, samengesteld uit 5 
leden, rekening houdend met de bestaande IT-
oplossingen op maatschappelijk, boekhoudkundig 
en human resourcesgebied alsook inzake 
rusthuizen. De meerderheid van de leden moet 
over expertise op vlak van informatica beschikken. 
Indien nodig kan de werkgroep andere leden 
uitnodigen die over de noodzakelijke specifieke 
expertise beschikken. De opdracht van deze 
opvolgingsgroep is het superviseren van de 
lopende werkzaamheden en het formuleren 
van richtinggevende voorstellen aan het 
Directiecomité op het gebied van informatica.

  Een werkgroep e-facturatie samengesteld uit 
vertegenwoordigers van elk OCMW.

De acties die worden gevoerd door de federatie van 
OCMW’s voor de 19 OCMW’s alsook door Brulocalis 
voor de 19 gemeenten worden ook in 2017 op een 
homogene en overlegde wijze ontwikkeld. 

3.7.4 / De Gemeentesecretarissen en 
-ontvangers

In oktober en december 2016 ontmoetten Brulocalis 
en Easybrussels de gemeentesecretarissen en 
-ontvangers om met name de elektronische facturatie 
te bespreken en hun behoeften te vernemen alsook 
de stappen die moeten worden ondernomen voor een 
verstandige omzetting van de Europese regels.

3.7.5 / De Werkgroep Administratieve 
Vereenvoudiging (WGAV)

In de praktijk stelt Brulocalis een stand van 
zaken op over de situatie van de gemeenten met 
betrekking tot de uitdagingen inzake administratieve 
vereenvoudiging en het duidt sinds september 
2016 SPOC’s aan (single point of contact), die zich 

richten op de vereenvoudiging in elke gemeente en 
OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Deze contactpersonen zijn de voornaamste 
gesprekspartners voor het leiden van de verschillende 
vereenvoudigingsprojecten op lokaal vlak. De 
prioritaire onderwerpen in 2016 waren de digitale 
communicatie, de elektronische facturatie, open 
data en de online overheidsopdrachten.

Brulocalis neemt het secretariaat waar en organiseert 
een werkgroep administratieve vereenvoudiging 
waarin alle SPOC’s twee keer per jaar samenkomen. 
Easybrussels treedt er op als expert in administratieve 
vereenvoudiging en kan punten voor de agenda 
voorstellen.

Tijdens deze WGAV’s kunnen de projecten van 
Easybrussels aan de SPOC’s worden voorgesteld 
om hun uitvoering op lokaal niveau te bespreken. De 
WGAV is ook de plaats om de behoeften en vragen 
inzake de verschillende projecten van administratieve 
vereenvoudiging naar voren te brengen. Dankzij de 
actie van Brulocalis bij de plaatselijke besturen kan 
Easybrussels zich concentreren op zijn adviserende 
rol en zijn rol van tussenpersoon tussen de 
verschillende besturen.

Sinds oktober 2016 werden al twee WGAV’s 
georganiseerd met de gemeentelijke SPOC’s. Met 
name de ontwikkelingen betreffende IRISbox en Mijn 
Dossier werden er voorgesteld. Het CIBG was ook 
uitgenodigd om de ordonnantie open data voor te 
stellen alsook de inventaris van de gegevens van alle 
gewestelijke en plaatselijke besturen op het Brusselse 
grondgebied. 

De vereniging heeft in september, oktober en 
november 2016 actief deelgenomen aan de campagne 
van IRISbox, met name door de plaatselijke besturen 
te sensibiliseren voor het gebruik van de tools IRISbox 
en Mijn Dossier voor het afleveren van allerlei online 
attesten. Een gemeenschappelijke brief van Brulocalis 
en Easybrussels van 22 september 2016 heeft de 
aandacht van de gemeenten op de invoering van 
deze twee tools getrokken, die worden toegevoegd 
aan de gebruikelijke diensten die vandaag al aan 
de loketten worden geleverd. Op 1 december 2016 
organiseerde Brulocalis een ontmoeting tussen de 
verantwoordelijken van de diensten Burgerlijke Stand 
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De middelen en de bekommernissen van de 
gemeenten zijn niet gelijk, wat de diversiteit van 
de ter zake ondernomen initiatieven verklaart. Elke 
administratieve vereenvoudiging is vooreerst voor 
de burger bedoeld. Maar toch is er in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wel degelijk sprake van een 
digitale kloof, die een niet te onderschatten factor 
vormt, want ze beïnvloedt het welslagen van elke 
concrete stap inzake administratieve vereenvoudiging. 
Bepaalde gemeenten bieden burgers die daarom 
vragen om die reden informaticalessen aan.  
Met betrekking tot  de concrete tools (software 
voor de verzending van documenten, voor 
facturatie, briefwisseling, het human resources-
beheer of archivering), hebben de gemeentelijke 
contactpersonen gewezen op de behoefte aan 
een uniforme drager, geïntegreerd in of ten minste 
compatibel met wat reeds bestaat.  Balans van de 
acties van de gemeenten p. 52

3.7.7 / Aangepaste middelen

Overgaan naar een werking die gedeeltelijk en 
zelfs volledig gedematerialiseerd is (elektronische 
facturatie, publicatieprocedure, selectie en gunning 
van overheidsopdrachten, terbeschikkingstelling van 
open data), veronderstelt omvangrijke investeringen 
in financiële middelen, in gepaste opleidingen en 
in voldoende personeel. Het spreekt voor zich dat de 
lokale besturen wegens hun reeds moeilijke financiële 
situatie niet in staat zijn deze kosten alleen te dragen. 
Elk initiatief inzake administratieve vereenvoudiging 
moet vergezeld gaan van een gepaste financiële 
ondersteuning door het Gewest en de federale 
overheid, al naargelang de betrokken materie.

Brulocalis en Easybrussels zullen hun 
samenwerkingsovereenkomst in 2017 hernieuwen.

en Bevolking, Easybrussels en vertegenwoordigers 
van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
(Rijksregister) om de functionaliteiten en modaliteiten 
voor een optimaal gebruik van de tools Mijn Dossier 
en IRISbox te bespreken.

Brulocalis begon op vraag van Easybrussels ook met 
de monitoring en het verzamelen van indicatoren 
inzake de projecten betreffende het virtuele loket 
en elektronische facturatie. Easybrussels verheugt 
zich over de sterke deelname van de SPOC’s aan de 
WGAV’s en de interesse die de gemeenten tonen voor 
de projecten inzake administratieve vereenvoudiging.

Brulocalis heeft eveneens de gemeentelijke SPOC’s 
uitgenodigd voor het colloquium georganiseerd 
door Easybrussels op 30 november 2016, dat 
toegespitst was op de digitale inclusie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  p. 28

3.7.6 / De gemeenten reiken de burger de hand

In het licht van de stappen die de afgelopen zes 
maanden werden gezet, benadrukt Brulocalis dat 
de gemeenten zich bewust zijn van de noodzaak 
om de dienstverlening aan de burger en de interne 
werking te doen evolueren. In de gemeenten worden 
al meerdere instrumenten voor administratieve 
vereenvoudiging gebruikt: BO Secretariaat (BOS), 
IRISbox en Mijn Dossier. Bepaalde gemeenten hebben 
geïnvesteerd in software voor het dematerialiseren 
van binnenkomende post, andere gemeenten hebben 
gekozen voor het beheer van schuldvorderingen via 
aangepaste informaticatools. Meerdere gemeenten 
bieden bovendien de mogelijkheid om een afspraak 
te maken via een online agenda. Enkele gemeenten 
hebben een Intranet ontwikkeld voor een beter 
intern beheer, terwijl anderen nog verder zijn gegaan 
met het opstellen van een intern handvest waarin 
de verbintenis en de wil van de overheid worden 
vastgelegd om heel haar werking te analyseren, 
daarbij al haar personeel te betrekken en indien nodig 
haar eigen procedures aan te passen met het oog op 
vereenvoudiging en een betere dienstverlening. Nog 
andere hebben in hun regeerakkoord vastgelegd dat 
ze een digitale overheid willen worden en hebben 
daarvoor de nodige middelen vastgelegd.
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Focus op een gemeente: Sint-Gillis

De gemeente Sint-Gillis heeft bij de aanvang van de legislatuur in 2012 een schepenambt voor 
administratieve vereenvoudiging gecreëerd, met strategische doelstellingen en de daarbij behorende acties 
en termijnen.

In het kader van het project werd een personeelslid aangesteld als Data Officer om de gegevensreeksen van 
de gemeente te identificeren. De gemeente stuurt daarnaast meerdere werkgroepen met andere gemeenten 
over digitale transitie en digitale archivering aan.

De strategische doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging van de gemeente Sint-Gillis:

Doelstelling 1: een doeltreffende sturingsstructuur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Acties: de ontwikkeling van de middelen van de cel administratieve vereenvoudiging, een gemeentelijk 
instrument voor de monitoring van acties, een jaarlijks verslag aan de gemeenteraad, het opstellen en updaten 
van een overzicht van de procedures en documenten.

Doelstelling 2: een geïntegreerde visie op administratieve vereenvoudiging en aangepaste budgettaire 
middelen.

Acties: de sensibilisering van de gemeentelijke actoren op alle niveaus, de sensibilisering van de 
gemeentelijke overheden, de vereenvoudiging van de administratieve teksten via het opstellen van 
modeldocumenten, het opnemen van duidelijke doelstellingen in de operationele plannen van het 
gemeentebestuur, het handvest van de ambtenaar, de opleiding van nieuwe medewerkers, het opstellen van 
een aangepaste begroting.

Doelstelling 3: de principes van e-Administration en Smart City toepassen en de administratieve lasten met 
25% doen afnemen.

Acties: implementeren van de software voor het digitale beheer van de briefwisseling en de documenten 
van activiteiten, het digitale beheer van bestelbonnen, het herinformatiseren van gegevensbanken voor de 
gezamenlijke behandeling en uitwisseling van interne gegevens, het digitale beheer van facturen, de digitale 
transitie en de dematerialisering van gegevens.  Er wordt momenteel tevens gewerkt aan een programma voor 
de installatie van Wi-Fi op publieke plaatsen.
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3.8 
De Brusselse ondernemingen: 
prioritaire klanten

De opdracht van Easybrussels is het bevorderen van 
acties voor het verlagen van de administratieve lasten 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet enkel 
voor de burgers maar ook voor de ondernemingen, 
met een bijzondere nadruk op de KMO’s, die een 
groot deel uitmaken van het Brusselse economische 
weefsel. Het is de bedoeling dat ondernemingen op 
termijn zoveel mogelijk middelen kunnen besteden 
aan hun basisactiviteiten en zodoende meer rijkdom 
en werkgelegenheid scheppen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  

Op basis van Europese (Digital Single Market), 
nationale (Digital Belgium) en gewestelijke (Small 
Business Act) programma’s voert Easybrussels 
meerdere projecten inzake administratieve 
vereenvoudiging ten gunste van ondernemingen: 
bevordering van online overheidsopdrachten, 
uitwerken van een KMO-test voor nieuwe 
regelgevingen, het schrappen, verlichten of online 
plaatsen van administratieve stappen...

Om deze projecten tot een goed einde te brengen, 
steunt de strategie van Easybrussels op 4 principes.

3.8.1 / De 4 principes

3.8.1.1 / De identificatie van goede praktijken 

Meerdere projecten van Easybrussels in verband 
met de economische sector werden reeds met 
succes in andere gewesten in België of in het 
buitenland uitgevoerd. Het online plaatsen van 
overheidsopdrachten door alle besturen van de stad 
Luik of de overstap naar elektronische facturatie in het 
Vlaams Gewest zijn daar voorbeelden van. Om voordeel 
te trekken van deze positieve ervaringen ontmoet 
Easybrussels zijn evenknieën in de andere gewesten 
en denkt het na over de beste manier om deze goede 
praktijken in de Brusselse gewestelijke of plaatselijke 
besturen in te voeren. Easybrussels werkt trouwens 
ook samen met het federale (DAV) en Waalse (e-WBS) 
agentschap voor administratieve vereenvoudiging voor 
zijn eigen projecten inzake vereenvoudiging. 

3.8.1.2 / De samenwerking met de 
ondernemingssector

De Brusselse ondernemingen moeten de eerste 
begunstigden van de administratieve vereenvoudiging 
zijn en dus betrekt Easybrussels ze zo veel 
mogelijk bij de uitwerking en uitvoering van zijn 
projecten. Deze samenwerking komt met name 
tot uiting in de deelname van Easybrussels aan 
een werkgroep administratieve vereenvoudiging 
van de Economische en Sociale Raad. Deze 
laatste heeft immers altijd zijn steun betuigd aan 
administratieve vereenvoudiging, maar onderscheidt 
het van deregulering, wat regels kan uithollen en, 
bijgevolg, sommige sociale rechten. Easybrussels 
raadpleegt tijdens vergaderingen ook regelmatig 
ondernemersorganisaties (BECI, UCM, Agoria, ...) over 
specifieke projecten die een invloed hebben op hun 
leden (bijvoorbeeld de bevordering van het gebruik 
van e-Procurement door KMO’s). Impulse.brussels 
stelt jaarlijks een lijst op van de maatregelen inzake 
administratieve vereenvoudiging die ondernemingen 
zouden kunnen helpen. 

De opdracht van Easybrussels is daarentegen volledig 
op de vereenvoudiging van administratieve stappen in 
de besturen gericht. Een samenwerkingsovereenkomst 
zou niettemin kunnen bepalen hoe Easybrussels 
de werkzaamheden van impulse.brussels in 
het gewestelijke sturingscomité zou kunnen 
ondersteunen.
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3.8.1.3 / De samenwerking met de andere 
Brusselse besturen die verband houden met de 
economische sector 

Om samenwerking tussen de verschillende besturen 
te bevorderen en te vermijden het onderwerp 
meermaals bij dezelfde doelgroepen aan te snijden, 
ziet Easybrussels erop toe zoveel mogelijk partners 
van zijn werkzaamheden op de hoogte te brengen. Dat 
gebeurt door de publicatie van het jaarverslag dat alle 
werkzaamheden van het agentschap voorstelt. Er wordt 
ook elk trimester een sturingscomité georganiseerd 
waarin alle directies van de GOB aanwezig zijn 
om de voortgang van de verschillende projecten 
voor te stellen. Vergaderingen worden bovendien 
georganiseerd tussen Easybrussels en andere besturen 
over bepaalde projecten (met Brussel Economie en 
Werkgelegenheid voor de KMO-test, met Brussel 
Leefmilieu voor het GPCE,...).  Meer uitleg hiernaast

In dat verband maakt Easybrussels sinds kort als 
observator deel uit van de Raad voor Economische 
Coördinatie, die door de Brusselse minister van 
Economie wordt aangestuurd.

3.8.1.4 / De monitoring van de projecten die 
betrekking hebben op de ondernemingen

Easybrussels stelt indicatoren op om de evolutie 
van zijn vereenvoudigingsprojecten ten gunste van 
ondernemingen te volgen (bijvoorbeeld het aantal 
ondernemingen dat van e-Procurement gebruik 
maakt of het aantal documenten dat een bestuur aan 
ondernemingen vraagt). Deze indicatoren worden 
opgesteld in samenwerking met de besturen die over 
de gegevens beschikken (FOD P&O voor het project 
e-Procurement, DAV voor het gebruik van Telemarc 
door de besturen , het CIBG voor IRISbox, ...). Aan 
de hand van deze indicatoren kan de voortgang van 
de verschillende projecten worden geobjectiveerd 
en kan de vooruitgang die wordt geboekt inzake 
het verminderen van de administratieve last worden 
bepaald. 

Gewestelijk Programma voor 
de Circulaire Economie

Easybrussels schenkt bijzondere aandacht 
aan ondernemingen en dat veronderstelt 
dat het agentschap ook rekening houdt met 
de kringloopeconomie. In het kader van het 
Gewestelijk Programma voor de Circulaire 
Economie (GPCE) heeft Leefmilieu Brussel 
Easybrussels verzocht deel te nemen aan de 
uitwerking van een platform voor het identifi ceren 
en verwijderen van technisch-administratieve 
drempels voor de kringloopeconomie. 

Dit platform, waarvan de organisatie kan worden 
verzekerd door impulse.brussels en Leefmilieu 
Brussel, zou actoren uit de economische wereld 
verenigen, via de Economische en Sociale Raad 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook 
vertegenwoordigers van de betrokken besturen. 
Easybrussels zou er op termijn een rol van expert 
in kunnen opnemen inzake kwesties betreff ende 
administratieve vereenvoudiging.
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3.8.2 / De acties

Easybrussels voert meerdere prioritaire projecten uit 
ten gunste van de ondernemingen.

3.8.2.1 / De bevordering van het gebruik van 
e-Procurement 

In samenwerking met de organisaties van Brusselse 
ondernemingen stelt Easybrussels een plan op voor 
de promotie van online overheidsopdrachten bij 
Brusselse KMO’s in 2017.

3.8.2.2 / De KMO-test

Op basis van de ervaringen op federaal niveau (de 
Regelgevingsimpactanalyse) en in het Vlaams 
Gewest  (Reguleringsimpactanalyse (RIA)), zal een 
KMO-test worden uitgewerkt door Easybrussels, 
in samenwerking met Brussel Economie en 
Werkgelegenheid en de Economische en Sociale 
Raad. Op basis van het project Better Regulation 
beoogt deze test de nieuwe regelgeving opdat ze 
geen extra administratieve lasten veroorzaken die 
nieuwe administratieve stappen en formaliteiten voor 
de KMO’s opleveren.

3.8.2.3 / De promotie van het Only Once-
principe en het gebruik van authentieke 
bronnen 

Er werden tools ontwikkeld door het federale bestuur 
waarmee alle Belgische besturen documenten over 

ondernemingen kunnen raadplegen (RSZ, fiscale 
schulden, ...) zodat die laatste niet langer verplicht 
zijn om eenzelfde document meerdere keren aan 
verschillende besturen te bezorgen. Deze tools worden 
relatief weinig gebruikt door de Brusselse besturen en 
dus moedigt Easybrussels, als uitdrager van het Only 
Once-principe, die besturen via sensibiliseringsacties 
of voorstellen voor regelgeving aan om in 2017 deze 
tools te gebruiken.

3.8.2.4 / De samenwerking met  
impulse.brussels

Ook impulse.brussels levert een grote inspanning 
op het gebied van administratieve vereenvoudiging 
voor de Brusselse ondernemingen door elk jaar de 
Gewestregering een lijst over te maken van de 
behoeften die worden uitgedrukt door de Brusselse 
ondernemingen in het kader van zijn begeleidingswerk 
en contacten met de diensten van 1819.  Deze lijst 
bevat meerdere voorstellen voor de verbetering van 
de geldende wetgevende en regelgevende teksten 
betreffende administratieve vereenvoudiging in de 
procedures die de ondernemingen met de besturen 
verbinden. 

Enkele voorbeelden van de door impulse.brussels 
voorgestelde maatregelen uit de lijst van de Behoeften 
2016 van impulse.brussels zijn opgenomen in de 
bijlage bij dit verslag.  p. 49
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Focus op 1819  

De dienst 1819 is de gewestelijke toegangspoort bij uitstek inzake inschrijving en doorverwijzing van 
ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke ondernemer die actief is in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vindt er zo op een enkele plaats makkelijk de informatie en diensten die hij of zij nodig 
heeft om een project in de best mogelijke omstandigheden uit te werken, ongeacht zijn of haar statuut en het 
stadium waarin hij of zij zich bevindt.  
 
De informatie wordt op verschillende manieren geleverd: informatielijn, website 1819.be, collectieve 
infosessies, ... 

De ondernemer ontvangt niet alleen informatie, maar wordt ook doorverwezen in het Brusselse netwerk 
van instellingen en organisaties voor economische ondersteuning. Daartoe staat 1819 in contact met een 
zeer uitgebreid netwerk van overheids- en privéorganisaties die de Brusselse ondernemers opleidingen 
verstrekken, begeleiding geven, financieel of anderzijds ondersteunen.  De dienst 1819 creëert zodoende 
verbanden tussen de terreinactoren waardoor ze van ideeën kunnen uitwisselen en samenwerkingsverbanden 
kunnen ontwikkelen. 

De dienst kende sinds zijn oprichting in 2010 alsmaar meer succes. In 2016 behandelde de dienst meer dan 
5 800 aanvragen met een tevredenheidsgraad van de gebruikers van 90%.  De website telt meer dan 40 000 
bezoekers per maand en tot op heden werden meer dan 70 informatiesessies georganiseerd. 

De dienst 1819 hanteert bij al zijn activiteiten een participatieve aanpak. Sinds 2016 werd zijn functie van 
unieke toegangspoort nog versterkt. Zo worden de economische spelers in uiteenlopende mate betrokken bij 
de activiteiten van de dienst 1819 via een gedeeld governance. De dienst vindt onderdak bij impulse.brussels.
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Focus op een Instelling van openbaar nut: Actiris 

De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling somt zijn acties inzake administratieve 
vereenvoudiging in 2016 op: 

In het kader van de nieuwe bevoegdheden naar aanleiding van de VIde staatshervorming: 
  Het beheer van een geheel van maatregelen voor doelgroepen. Om de toegang tot het ACTIVA-

programma te vergemakkelijken werden meerdere mogelijkheden voor het indienen van aanvragen van 
kaarten uitgewerkt (via de centrale zetel, de antennes, de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen 
(PWA’s)) en het aanvraagformulier werd vereenvoudigd (van 4 pagina’s naar 1 recto verso). Er werd ook een 
face-to-facedienst opgericht voor noodgevallen. Er wordt momenteel een nieuwe ordonnantie opgesteld 
om de maatregelen te vereenvoudigen en werkgevers en werkzoekenden een duidelijk aanbod inzake 
steun bij het vinden van werk te bieden.

  De volledige herziening van de methodologie van de bevoegdheid inzake de controle van de 
beschikbaarheid van werklozen. De samenhang tussen de begeleiding door Actiris verhogen en de 
procedures die zich tot werklozen richten vereenvoudigen (van 4 naar 2 procedures).  De acties die worden 
gerealiseerd in het kader van het zoeken naar werk en de beslissingen tot vrijstelling beter uitwerken.

  Het beheer van nieuwe First-stages voor jongeren, wat het proces vereenvoudigt (voorheen waren Bruxelles 
Formation of de VDAB en RVA daarbij betrokken). Werkgevers en werkzoekenden krijgen sneller antwoord.

Een centralisering van Bruxelles Formation en de VDAB in de ASTRO-toren van Actiris:
Vóór de opening van het Beroepencentrum in 2017, dat zo de enige locatie inzake tewerkstelling en opleiding 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal zijn.

Actiris verbetert zijn dienstenaanbod voor zijn klanten: 
  Een uniek contactpunt voor ondernemingen via een geïntegreerd dienstenaanbod aan ondernemingen 

van de 3 instellingen van openbaar nut die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn op het gebied 
van tewerkstelling en opleiding.

  Het Contact Center is voortaan gratis toegankelijk op 0800 35 123.
  Een verbetering van het lezen van de elektronische identiteitskaarten en het opnemen van informatie in 

de dossiers van werkzoekenden.
  De elektronische communicatie werd uitgewerkt: de attesten kunnen voortaan worden verzonden 

via elektronische weg, werkzoekenden ontvangen de werkaanbiedingen via e-mail, ze ontvangen een 
waarschuwing wanneer er een administratieve wijziging in hun dossier is opgetreden en de opvolging 
van jongeren die begeleid worden door een arbeidsconsulent verloopt eveneens op basis van regelmatige 
contacten via e-mail of sms.

  De uitwisseling van informatie tussen organisaties via elektronische weg werd opgedreven voor het 
samenstellen van administratieve dossiers (recht op werkloosheidsuitkeringen, op een tegemoetkoming 
van het OCMW, ...), voor de uitvoering van actieplannen voor de begeleiding naar werk in samenwerking 
met partners (informatie over de opleidingen, stages, begeleiding), voor de ontwikkeling van het 
werkaanbod (uitwisselingen tussen Gewesten bijvoorbeeld).

  Het online plaatsen van een informaticaplatform voor de uitwisseling van informatie met zijn partners, 
gesubsidieerd en medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  De update van het beheers- en controlesysteem voor het ESF.
  Een harmonisering van de procedures voor de inschrijving van werkzoekenden voor stageprogramma’s 

in het buitenland (een enkel formulier) en vereenvoudiging van het aanvraagformulier voor 
ondernemingen in het buitenland die een Brusselse stagiair wensen aan te werven.
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4.
AANBEVELINGEN  
VOOR 2017   
Op basis van de vaststellingen die in 2016 
werden gedaan en met het oog op het zo 
doeltreffend mogelijk voortzetten van de 
administratieve vereenvoudiging heeft 
Easybrussels mogelijkheden voor 2017 
aangeduid en aanbevelingen opgelijst, met een 
opsomming van de prioriteiten, de concrete 
actiepunten en de aandachtspunten voor de 
betreffende entiteiten.
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4.1  
De prioriteiten

  Vergaderingen van het sturingscomité van 
Easybrussels waaraan de actieve leden deelnemen 
om zich te informeren over de voortgang van de 
projecten.

  Een regelmatige en nauwgezette monitoring van 
de uitgevoerde acties, gedeeld door alle leden van 
het sturingscomité.  

  Een nauwgezette opvolging van de grote lopende 
werkzaamheden en hun timing: open data, 
e-facturatie, e-Procurement en de stappen-
catalogus vereisen een beschikbaarheid en een 
engagement van alle leden van het sturingscomité.  

  Een bijzonder engagement voor het open data-
project door het aanstellen van een Data Officer 
in elk bestuur.

  Aangepaste budgetten in elk lokaal of gewestelijk 
bestuur waarmee die kunnen beschikken over de 
middelen om hun projecten inzake administratieve 
vereenvoudiging voort te zetten.

  
 

4.2 
De concrete actiepunten

  De ontwikkeling naar een virtueel loket 
ondersteunen door zoveel mogelijk formulieren en 
documenten beschikbaar te maken op Mijn Dossier 
en IRISbox.

  De besturen op de hoogte stellen van de 
planning voor de ontwikkeling van de stappen-
catalogus en het invullen van de fiches 
betreffende de administratieve stappen die onder 
hun bevoegdheid vallen.

  De besturen sensibiliseren over het Only Once-
principe.

  Een KMO-test organiseren ten gunste van de 
ondernemingen met de Economische en Sociale 
Raad, BEW en impulse.brussels.  

  De wil inzetten om de sector van de OCR’s te 
helpen en te steunen bij hun begeleiding van 
personen met het oog op het dichten van de 
digitale kloof.

  Brulocalis dringt op lokaal niveau op : 
 •  De digitale facturatie op korte termijn invoeren 

bij de plaatselijke besturen. 
 •  De nood aan subsidies om de boekhoudkundige 

programma’s van de plaatselijke besturen aan 
e-facturatie aan te passen.

 •  De mogelijkheid om een schepen en een dienst 
voor administratieve vereenvoudiging aan te 
stellen die aan de gemeenteraad een gemeentelijk 
plan voor administratieve vereenvoudiging 
voorstelt. 

 • De ontwikkeling van instrumenten: 
-  Een gemeentelijk plan voor administratieve 

vereenvoudiging 
-  Een uniek aanspreekpunt per gemeente
-  Een concreet wettelijk kader dat rekening houdt 

met de bijzonderheden van de plaatselijke 
besturen

 

4.3 
De aandachtspunten

  Als ambassadeur voor administratieve 
vereenvoudiging optreden: alle interne 
vereenvoudigingsprocessen moeten worden 
toegespitst op de voordelen voor de burgers en 
de ondernemingen. Het is daarom noodzakelijk dat 
de administratie participatieve methodes invoert 
om de burgers en de ondernemingen te raadplegen 
en te luisteren naar hun concrete behoeften. 

  Nadenken over de administratieve 
vereenvoudiging van de procedures voorafgaand 
aan de creatie van informaticatoepassingen zodat 
een ontwikkeling gegarandeerd kan worden die 
rekening houdt met de noden en vaardigheden 
van het geheel van de doelgroepen.

  De leidende ambtenaren en de besturen mogen 
burgers die het slachtoffer zijn van de digitale 
kloof niet uit het oog verliezen opdat geen enkele 
maatschappelijke groep wordt uitgesloten en om 
een onberispelijke en steeds kwaliteitsvollere 
overheidsdienst te garanderen.
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5.
GLOSSARIUM  
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1819 : gewestelijk contactpunt dat exclusief voor de 
Brusselse ondernemers is bedoeld, ondergebracht bij 
impulse.brussels.

ABI: Autonome bestuursinstelling.

AC: activiteiten in verband met een project: ze zijn bedoeld 
om de verschillende fases van het project zo nauwkeurig 
mogelijk op te lijsten, te organiseren en te beschrijven. Er 
wordt verduidelijkt welke actie wordt gevoerd en waarom, 
wanneer, voor wie, met wie, waar en hoe.  

AD: algemene doelstelling: definieert het doel en 
het voornemen van een project, alsook de verwachte 
effecten en de afbakening van het project. 

Agoria: Sectorfederatie voor de technologische 
industrie in België.

B2G: Business to Government of marketing van de 
overheidssector.

BAOB: Brussels Agentschap voor de Ondersteuning 
van het Bedrijfsleven.    

BECI: Kamer van Koophandel & Verbond van 
Ondernemingen te Brussel.

BE HOME-premie: een premie ter compensatie van de 
verhoging van de onroerende voorheffing met ongeveer 
12%. Eigenaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ontvangen een premie van 120 euro. 

BGC: Brussel Gewestelijke Coördinatie.  Brussel 
Gewestelijke Coördinatie vervult bij de GOB een 
logistieke rol en coördineert en geeft richting 
aan de activiteiten. BGC vormt in zekere zin een 
verbinding tussen de administratie en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering.

BGHM: de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij is een gewestelijke 
instelling die bevoegd is voor sociale huisvesting. 

Brulocalis: de Vereniging van de Stad en de 
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is een vzw ten dienste van de plaatselijke besturen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door die 
laatste is opgericht en wordt beheerd.

CIBG: het Centrum voor Informatica voor het Brussels 
Gewest (cibg.brussels),  is een instelling van openbaar 
nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
opdracht van het CIBG is het organiseren, promoten 
en verspreiden van het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij verschillende 
Brusselse doelgroepen.

citydev.brussels, of ook wel GOMB. De Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is een publiekrechtelijke 
pararegionale instelling die belast is met de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van het Gewest. In 
haar communicatie gebruikt de GOMB de benaming 
citydev.brussels.

DAV: (federale) Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging.

DBDMH: Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Digital Single Market: digitale eenheidsmarkt. De 
Europese strategie voor een digitale eenheidsmarkt, die 
op 6 mei 2015 door de Commissie werd bekendgemaakt, 
streeft drie doelstellingen na: de toegang van 
consumenten en ondernemingen tot digitale goederen 
en diensten in heel Europa verbeteren, de voorwaarden 
voor de groei en de ontwikkeling van digitale netwerken 
en diensten verbeteren en de groei van de Europese 
digitale economie stimuleren.

DIV: de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) 
is verantwoordelijk voor de inschrijving van alle 
motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van 
meer dan 750 kg. Ze beheert een gegevensbank voor een 
bepaald aantal organisaties zoals de politie, het Parket, 
de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen, ...

ESF: het Europees Sociaal Fonds is het voornaamste 
Europese instrument voor de ondersteuning van de 
tewerkstelling. Het fonds financiert lokale, regionale 
en nationale projecten, gaande van kleine projecten 
van verenigingen tot projecten van nationale omvang 
ter bevordering van de beroepsopleiding voor 
iedereen. 

ESR: de Economische en Sociale Raad vormt het 
belangrijkste orgaan voor sociaal-economisch overleg 
in het Gewest. Ze verenigt de vertegenwoordigers 
van de representatieve werkgeversorganisaties, de 
middenklasse, de non-profitsector en de werknemers 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



46

De administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

e-WBS: dienst voor administratieve vereenvoudiging 
van Wallonië en de Franse Gemeenschap.

Fedict: Federale Overheidsdienst voor Informatie- 
en Communicatietechnologie. Fedict zorgt voor het 
uitwerken en opvolgen van e-Government voor de 
federale administratie.

Fidus: de door het CIBG opgerichte Gewestelijke 
Dienstenintegrator (GDI). Fidus is de wettelijke 
beheerder van de elektronische gegevensuitwisseling 
van en naar de instellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, in zoverre het gegevens betreft 
die afkomstig zijn uit authentieke bronnen.

First-stage: niet te verwarren met de 
beroepsinschakelingsstage. Het gaat om een maatregel 
die de inschakelingsstage vervangt sinds 1 januari 
2017. Dankzij de First-stage kunnen ondernemingen 
tegen bijzonder gunstige voorwaarden, een laag- of 
middengeschoolde jongere tewerkstellen en hem/haar 
de kans bieden een eerste werkervaring op te doen en 
via een praktijkopleiding zijn/haar vaardigheden uit te 
breiden. 

FOD: Federale Overheidsdienst.

Front end: de front end van de dienstverlening aan 
burgers en ondernemingen kan worden vertaald 
als eerstelijnsdienstverlening aan de burgers en 
ondernemingen.

GAN: het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, alias 
Net Brussel, of ook nog net.brussels.

GPCE: Gewestelijk Programma voor de Circulaire 
Economie. Het GPCE, dat wordt aangestuurd door 
Leefmilieu Brussel, impulse.brussels, Innoviris en het 
agentschap Net Brussel, ontwikkelt een strategische 
en operationele visie op het milieu als een bron van 
plaatselijke tewerkstelling.

Idealic: het federale onderzoeksproject inzake digitale 
inclusie. Het betreft een samenwerking over de 
taalgrens heen tussen de onderzoeksgroepen iMinds-
SMIT-VUB en FTU Namur.

IMPALA-project: software voor het beheer van 
subsidiedossiers en financiële dossiers, die door 
Brussel Economie en Werkgelegenheid werd 
ontwikkeld.

IT: de afkorting voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), technieken die 
worden toegepast bij het verwerken en verzenden van 
informatie.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KBSZ): 
openbare instelling van de sociale zekerheid 
belast met het uitwisselen van gegevens tussen de 
verschillende sociale zekerheidsinstellingen. 

Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO): 
gegevensbank die de identificatiegegevens van de 
ondernemingen bevat, opgericht en beheerd door de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

LB: Leefmilieu Brussel, dat vroeger BIM werd 
genoemd, is het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 
LB voert onderzoeken, stelt plannen op en verstrekt 
adviezen over kwesties die verband houden met 
leefmilieu. Bovendien helpt het de overheid en de 
Brusselse ondernemingen bij het opstellen van 
milieuplannen.

Mercurius: platform voor elektronische facturatie 
in overeenstemming met de Europese normen van 
OpenPEPPOL.

MIVB: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer 
te Brussel. 

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn.
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OCR: een Openbare Computerruimte is een 
buurtstructuur die open staat voor iedereen, 
uitgerust met informaticamateriaal, verbonden 
met het internet en waar je kennis kan maken met 
informaticatoepassingen, internet en digitale cultuur. 

OD: operationele doelstelling: verduidelijkt de 
operationele/technische stappen voor het behalen 
van de strategische doelstellingen. Ze bundelen 
concrete en gerichte acties.

Only Once: (slechts één keer) is een term die 
verwijst naar het principe van de eenmalige 
gegevensinzameling. Dit principe is bedoeld om te 
vermijden dat de burgers of ondernemingen dezelfde 
gegevens verschillende keren aan de overheid moeten 
meedelen.

Open Peppol: Pan-European Public Procurement Online 
(OpenPEPPOL). De PEPPOL-specificaties zorgen ervoor 
dat Europese ondernemingen voor hun bevoorrading vlot 
zaken kunnen doen met elke inkoper van de Europese 
overheidssector via elektronische weg. 

Polbrumidi: dit is een van de zes Brusselse 
politiezones. De politiezone Zuid verzekert de 
veiligheid in Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst. De 
andere politiezones zijn: de zone Brussel-Hoofdstad 
Elsene, de zone Brussel West voor Sint-Jans-
Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem 
en Koekelberg, de zone Ukkel voor Ukkel, Watermaal-
Bosvoorde en Oudergem, de zone Montgomery voor 
Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-
Woluwe en ten slotte de zone Schaarbeek, Sint-Joost 
en Evere.

Public Procurement: overheidsopdrachten.

RIA: Reguleringsimpactanalyse. De bedoeling van RIA 
is het verbeteren van de kwaliteit van overheidsbeleid 
door voorafgaand de mogelijke gevolgen van 
een project op economisch, maatschappelijk en 
milieuvlak te analyseren.  Zo kan het project van 
bij zijn aanvang worden bijgestuurd of kunnen er 
begeleidingsmaatregelen worden genomen. 

SAP: Het gewestelijke SAP-platform is een 
instrument voor de algemene, analytische en 
begrotingsboekhouding.

SD: strategische doelstelling: definieert de 
beleidsstrategie en valt uiteen in operationele 
doelstellingen.

SEO: Search Engine Optimization. Zorgen dat 
websites, webpagina’s of apps bovenaan in de 
zoekresultaten van zoekmotoren terechtkomen (indien 
mogelijk als eerste resultaat).

Small Business Act: dit KMO-plan van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bevat 77 maatregelen die tegen 
2019 en 2025 geleidelijk moeten worden ingevoerd, 
met het oog op het consolideren en zelfs vergroten 
van het aantal KMO’s in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; het vergroten van de tewerkstelling via het 
creëren van arbeidsplaatsen door ondernemers en de 
aanwerving door groeiende ondernemingen; en het 
vergroten van de door KMO’s gecreëerde toegevoegde 
waarde voor de Brusselse economie via de fiscale 
inkomsten en het behouden van de middenklasse. 

SMART: een geheugensteuntje om de doelstellingen 
op een duidelijke en eenvoudige en haalbare wijze 
te omschrijven. Voor een te behalen doelstelling 
correspondeert het letterwoord SMART met de 
volgende criteria: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, 
realistisch en tijdgebonden. 

SPOC: Single point of contact. Uniek aanspreekpunt.

Train the trainer: een methode die erin bestaat 
opleiders te vormen opdat die laatste op hun beurt 
opleidingen kunnen verstrekken.

UCM: Union des Classes moyennes (tegenhanger van 
het Vlaamse Unizo).

VIM: Vendor Invoice Management. Validatiesysteem 
voor facturen.

VIVAQUA: Belgisch overheidsbedrijf voor 
drinkwatervoorziening en waterzuivering. 

WGAV: de Werkgroep Administratieve Vereenvoudiging 
die door Brulocalis wordt georganiseerd.



48

De administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.
BIJLAGEN 
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6.1
Lijst van behoeften in 2016 van 
impulse.brussels  

Behoeften van de Brusselse ondernemers voor 2016 
op basis van getuigenissen die in 2015 door impulse.
brussels werden verzameld

Uittreksel

Inzake stedenbouw: stedenbouwkundige 
vergunning, stedenbouwkundige verklaring, advies 
DBDMH, helderheid van de regelgevende teksten, 
aanvraagformulier voor een stedenbouwkundige 
vergunning

impulse.brussels beveelt in het kader van 
administratieve vereenvoudiging aan om met name te 
voorzien in dwingende termijnen voor het afleveren 
van stedenbouwkundige vergunningen, om de 
«gemengde vergunning» (die een stedenbouwkundige 
vergunning en een milieuvergunning combineert) 
te promoten en om een «stedenbouwkundige 
verklaring» te creëren die inzake milieu kan worden 
vergeleken met een eenvoudig formulier dat een 
stedenbouwkundige vergunning zou kunnen 
vervangen voor eenvoudige veranderingen van het 
gebruik die geen wijziging vereisen ten opzichte van 
de bestaande plannen. impulse.brussels stelt ook 
voor het aantal werken die zijn vrijgesteld van de 
tussenkomst van een architect te verhogen en om 
de vergunningen die moeten voldoen aan specifieke 
bekendmakingsmaatregelen duidelijk op te lijsten. 

Wanneer het project betrekking heeft op een 
gebouw dat interessant is vanuit erfgoedoogpunt 
oppert impulse.brussels de mogelijkheid om een 
verantwoordelijke aan te duiden voor het opvolgen 
van de erfgoeddossiers bij de diensten van het 
Gewest (DS, DML, KCML) die zou optreden als het 
aanspreekpunt van de projectdrager en zijn/haar 
architect en die zou toezien op het naleven van de 
termijnen.  Meer algemeen is het principe van een 

uniek aanspreekpunt interessant (voor alle vragen 
die te maken hebben met stedenbouwkundige 
vergunningen, het milieuvergunningen, in verband 
met bodemverontreiniging, de energieprestatie van 
gebouwen, de brandpreventienormen, ...).

Sinds 1 juli 2014 voorziet de wijziging van het BWRO 
inzake commerciële vestigingen in de opname van 
de vroegere sociaaleconomische vergunningen 
(wet van 13 augustus 2004) in de procedure voor de 
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. 
De onderneming zal voortaan slechts één enkele 
procedure moeten doorlopen. Er is meer bepaald 
sprake van een probleem met de interpretatie van 
de begrippen «netto handelsoppervlakte» en 
«belangrijke wijziging van de commerciële activiteit» 
en de procedure voor de stedenbouwkundige 
verklaring voor kleine handelaren moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn: indiening en behandeling via 
elektronische weg en een snelle behandeling.

Ten gevolge van de hervorming van het BWRO 
moeten de vastgoedmakelaar, de notaris en de 
eigenaar van een goed aan de toekomstige koper 
alle stedenbouwkundige inlichtingen aangaande 
het goed meedelen, en dit vanaf de aankondiging 
van het te koop stellen van het goed of voor de 
ondertekeningsdatum van de verkoopovereenkomst. 
De gemeenten die bevoegd zijn voor het afleveren 
van deze inlichtingen slagen er niet in die binnen de 
opgelegde termijn af te leveren. impulse.brussels stelt 
dus voor alle nodige gegevens te digitaliseren en de 
gemeentelijke praktijken te harmoniseren (nodige 
formulieren, te betalen kosten, soorten mee te delen 
inlichtingen, ...).
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De normen inzake brandpreventie zijn te technisch 
verwoord voor projectdragers en het advies van 
de brandweer is niet altijd eenvoudig te begrijpen. 
Er wordt ook niet altijd verduidelijkt wie het 
controlebezoek moet aanvragen (gemeente, 
projectdrager, ...). impulse.brussels beveelt aan om 
per type activiteit gespecialiseerde brochures op te 
stellen (HoReCa, crèches, ...) waarin de toepasselijke 
brandpreventienormen worden opgenomen, om de 
projectdragers bewust te maken van de elementen 
waarop ze moeten letten bij de inrichting van hun 
ontwerp. Verder stelt impulse.brussels voor aan het 
advies van de DBDMH een lexicon toe te voegen 
met het oog op een beter begrip van de adviezen, 
de te nemen stappen en het type specialisten dat 
kan worden geraadpleegd. Ten slotte zou het nuttig 
kunnen zijn duidelijk te bepalen wie, bij de gemeente 
of uit hoofde van de projectdrager, het bezoek van 
de DBDMH moet aanvragen vóór de opstart van de 
activiteiten.

Hoewel het nieuwe aanvraagformulier voor een 
stedenbouwkundige vergunning dat sinds mei 2014 
in gebruik is al veel duidelijker is, blijft het voor 
projectdragers niettemin een zeer technisch formulier. 
Het formulier en elke bijlage moeten naargelang de 
gemeente in verschillende aantallen worden geleverd 
en er is geen mogelijkheid tot elektronische indiening. 
impulse.brussels stelt voor om een verklarende 
brochure te creëren met het oog op het invullen van 
het formulier, om het aantal te leveren exemplaren te 
harmoniseren en om de mogelijkheid te bieden de 
aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning 
online in te dienen. 

Inzake leefmilieu: stedenbouwkundige vergunningen 
van klasse 1.A. en 1.B snel verkregen, een 
vereenvoudigde lijst van de ingedeelde inrichtingen 

impulse.brussels stelt voor de procedure voor het 
afleveren van vergunningen van klasse 1.A te herzien 
en in het bijzonder die betreffende de uitvoering van 
een effectenstudie, door te voorzien in een volledige 
lijst van wat in een milieueffectrapport moet staan en 
wat er automatisch uit kan worden weggelaten en door 
het aantal tussentijdse verslagen te verminderen. 

De inrichting van een nieuwe parking met meer 
dan 200 parkeerplaatsen vereist niet enkel een 
stedenbouwkundige vergunning maar ook een 
milieuvergunning van klasse 1.A, wat de uitvoering 
van een effectenstudie veronderstelt. Maar uit een 
overzicht van de vergunningen van klasse I.A die 
tussen 1994 en 2005 werden afgeleverd, blijkt dat 
de verwezenlijking van een effectenstudie geen 
significante weerslag heeft op het aantal toegekende 
parkeerplaatsen. Deze studie is duur en verlengt de 
termijn voor het verkrijgen van een vergunning (450 
dagen in plaats van 160 dagen) zodat ondernemingen 
soms ontmoedigd worden in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een grote vestiging te openen. 
impulse.brussels beveelt aan de drempel van 200 
parkeerplaatsen op te trekken middels de invoering 
van bijkomende maatregelen (bv. opleggen van een 
verplaatsingsplan).
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Heel wat firma’s die een aanvraag tot milieuvergunning 
indienen, worden geconfronteerd met langdurige 
termijnen die het gevolg zijn van de onvolledigheid 
van hun vergunningsaanvraag omdat de vermelding 
van bepaalde rubrieken van ingedeelde inrichtingen 
ontbreekt. Het is niet altijd makkelijk de «verborgen 
rubrieken» te bepalen die voortvloeien uit een 
specifieke ingedeelde inrichting. impulse.brussels 
stelt voor de rubrieken te hiërarchiseren (voornaamste 
rubrieken en sub-rubrieken) voor meer duidelijkheid 
(bv. een hoofdrubriek auto, vervolgens sub-rubrieken: 
carrosserie, verkoop, herstelling, onderhoud, ...) en 
stelt voor om uitleg te geven over de rubrieken zelf 
(bv. de machines die al dan niet zijn opgenomen in 
de berekening van de drijfkracht van de betreffende 
rubriek) in de lijst van de ingedeelde inrichtingen.

Op het gebied van steun aan onderzoek en innovatie

Het Europese programma «SME instrument» Horizon 
werd ontwikkeld om zeer innovatieve KMO’s met een 
hoog groeipotentieel en veel impact te ondersteunen 
via een financiering van vernieuwende projecten. 
Ondanks een zeer goed resultaat werden geen 
Brusselse KMO’s geselecteerd door de Europese 
Commissie omdat het programma zeer competitief 
is. impulse.brussels denkt dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest geen voordeel trekt van deze 
preselectie door Europa, terwijl andere lidstaten dat 
wel doen (bv.  Zweden en Portugal).  Het Gewest zou 
met gewestelijk geld automatisch financiering kunnen 
verstrekken aan dossiers van Brusselse KMO’s die 
door de Europese Commissie werden geselecteerd 
maar uiteindelijk niet gekozen zijn. Dat zou minder 
administratieve lasten opleveren voor Innoviris 
(geen beroeps- en evaluatieprocedures) en voor de 
aanvragers (geen nieuwe indiening van een nieuw 
projectvoorstel).

Bij het indienen van een aanvraagformulier voor 
subsidies voor een onderzoeksproject moeten heel 
wat gegevens worden vermeld die niet altijd hoogst 
noodzakelijk zijn voor de evaluatie van de aanvraag. 
De aanvraagformulieren zijn zeer uitgebreid (+/- 20 
pagina’s voor een aanvraag van een klein bedrag). 
De evaluatie neemt veel tijd in beslag, vaak wordt 
om bijkomende informatie gevraagd en een negatief 
antwoord houdt dikwijls een groot financieel risico 
in voor de onderneming, zeker voor de kleinere 
KMO’s. impulse.brussels pleit voor meer soepelheid 
in de manier waarop een subsidieaanvraag wordt 
gepresenteerd en stelt voor Excel-templates op te 
stellen voor de budgetten en andere cijfergegevens, 
in plaats van een Word-document, om rekenfouten te 
vermijden.
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Projecten die in alle 19 gemeenten werden uitgevoerd

1. BO Secretariaat (BOS)

2. IRISbox 

Specifieke projecten per gemeente 

ANDERLECHT 

1.
De gemeente beschrijft al haar procedures met 
het oog op een betere controle en administratieve 
vereenvoudiging

ELSENE  

1. Parking - Mobile-for

2. Digitale agenda waarmee de burger een afspraak 
bij de gemeente kan regelen

3. ISO 9001: audit om de zes maanden - de gemeente 
beschrijft al haar procedures en hun optimalisering

ETTERBEEK 

1. E-post

2. Informatiseren van de gemeentelijke procedures

3.
Elektronische tickets aan de loketten van de 
Burgerlijke stand en Bevolking

 

6.2
Acties van de gemeenten

De tabel hieronder bevat een niet-volledig overzicht 
van bepaalde vereenvoudigingsacties in de 
Brusselse gemeenten in 2016:

EVERE 

1. Creatie van een nieuw intranet

2. Oprichting van een cel Kwaliteit

3. Beschrijving en verbetering van de bestaande 
procedures

4. Archivering 

GANSHOREN

1

Elektronische  communicatie: steeds meer 
ontwikkeld voor de departementen "Bevolking" en 
"Vreemdelingen"

2.
De cel "Overheidsopdrachten" past zich aan 
e-Procurement en e-facturatie aan

JETTE (de gemeente is ISO 9001 gecertificeerd sinds 2005)

1. Nieuwe website voor de burgers

2. Nieuw ticketsysteem voor de dienst Burgerlijke 
Stand en Bevolking

3. Mogelijkheid om schoolmaaltijden via internet te 
reserveren

4. Vereenvoudiging van alle interne procedures

KOEKELBERG 

1. De boekhoudkundige flow wordt beheerd door de 
boekhoudkundige software PHÉNIX

2. Invoeren van elektronische post

3. Elektronische facturatie

4. "Koekeltech": de gemeente biedt informaticalessen 
aan financieel kwetsbare personen aan
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MOLENBEEK

1. Beschrijven en verbeteren van de bestaande 
interne procedures

SINT-AGATHA BERCHEM

1. BOS exchange - de gemeente draait proef voor dit 
project

SINT-GILLIS 

1. De gemeente heeft een werkgroep "Digitale 
transitie" opgericht

2. Dematerialiseren en Gegevensbank van de 
binnenkomende en uitgaande post

3. Fix my street

4. Archivering

5. Open data m.b.t archiefdocumenten is van start 
gegaan

6. Schepen voor administratieve vereenvoudiging

7.
Ontwerp van een gemeentelijk handvest wordt 
momenteel opgesteld (Gemeenteraad 1ste trimester 
2017) 

8.
Indienstneming van een niveau A om de acties 
rond administratieve vereenvoudiging te 
coördineren

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

1. E-post: dematerialiseren van de binnenkomende 
post

2. Nieuwe website van de gemeente

SINT-PIETERS-WOLUWE 

1.
Digitale uitwisselingen: het documentair 
beheer van de gemeente via elektronische weg 
aanmoedigen

2. Digitalisering van de binnenkomende facturen

3. Digitaal beheer van de facturen van de 
schoolmaaltijden

UKKEL

1.

Het gemeentehuis verkast binnenkort en dat vormt 
de gelegenheid voor de overheid om de procedures 
te herzien met het oog op een administratieve 
vereenvoudiging 

2.
De gemeente vraagt een dematerialisering 
van de facturen om de opdrachten van de 
gemeenteontvanger te vergemakkelijken

VORST

1. e-Budget

2.
Elektronische communicatie: de "binnenkomende" 
en "uitgaande" post worden ingescand

3.

Elektronische facturatie: in de gemeente worden 
de facturen elektronisch behandeld, maar dit 
geldt niet voor uitgaande facturen om redenen van 
wettelijkheid

WATERMAAL-BOSVOORDE 

1. De vereenvoudiging van de informaticaprocedures

2. Optimaal gebruik van de bestaande instrumenten
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BRUSSELS PLAN VOOR ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 2015-2020 (Pilo(o)t(en)) 
(projecten)

AD1 De piloot- en overlegstructuren inzake administratieve vereenvoudiging versterken

SD1 Van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest een proactieve speler maken in de Europese 
werkzaamheden met betrekking tot administratieve vereenvoudiging

OD1 Een systematische monitoring van de werkzaamheden van de EC inzake 
administratieve vereenvoudiging opzetten (volgen van de nieuwe programma’s)

Easybrussels

AC1 Een monitoringprocedure tot stand brengen

AC2 Een communicatieproces ten aanzien van de Brussels actoren ontwikkelen

OD2 Financiering SCM-studies Easybrussels

AC1 De SCM-studie promoten bij de Brusselse instanties

AC2 Een oproep tot kandidaatstelling voor SCM-studies uitschrijven voor de 
Brusselse ION's

AC3 De Brusselse instanties begeleiden bij het verrichten van SCM-studies

SD2 Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een duidelijke schakel in de Belgische 
administratieve vereenvoudiging maken    

OD1 Deelname aan de werkzaamheden van de Federale Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging (DAV)

Easybrussels

AC1 Betrokkenheid bij de werkgroep «e-invoicing»

OD2 Deelname aan werkgroepen met de gefedereerde gewestelijke en 
gemeenschapsentiteiten

Easybrussels

AC1 Deel uitmaken van de werkgroep voor de herziening van de regelgeving

SD3 Een doeltreffende sturingsstructuur  voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opzetten om een 
geïntegreerde visie op administratieve vereenvoudiging te ontwikkelen

OD1 De middelen en tools van het agentschap Easybrussels tot stand brengen en 
ontwikkelen

Easybrussels

AC1 Het agentschap Easybrussels oprichten

AC2 Een regeringsafgevaardigde aanwijzen bij het agentschap

AC3 Een stuurgroep voor administratieve vereenvoudiging oprichten

AC4 Een handvest inzake administratieve vereenvoudiging opstellen

AC5 De functieprofielen bepalen met het oog op rekrutering

AC6 Rekruteringsprocedures verrichten

AC7 De jaarbegroting vrijmaken en vastleggen

 

6.3
Verwezenlijkingsindicatoren
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OD2 Een gewestelijke tool tot stand brengen voor de monitoring van de acties inzake 
vereenvoudiging

Easybrussels

AC1 De Brusselse instellingen mobiliseren voor het ontwikkelen van de 
monitoringtool

AC2 Een model van jaarlijks verslag aan de regering uitwerken

OD3 Ontwikkelen van een tool voor het berekenen van de besparingen die de 
administratieve vereenvoudiging oplevert

Easybrussels

AC1 Uitschrijven van een overheidsopdracht voor het ontwikkelen van de tool

AC2 Overname van het Standard Cost Model light van e-WBS

OD4 Bewustmakingsacties organiseren Easybrussels

AC1 Uitschrijven van een overheidsopdracht voor het ontwikkelen van de website

AC2 Technische uitwerking en onlineplaatsing van de website

AC3 Oprichting en vergadering van een redactiecomité voor de invulling  
van de website

AC4 Organisatie van thematische seminaries

AD2 De administratieve lasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 25% verminderen

SD1 De informatie- en communicatietechnologieën ontwikkelen ten dienste van de administratieve 
vereenvoudiging

OD1 Sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CIBG Easybrussels

AC1 Projectfiches uitwerken in samenwerking met het CIBG

OD2 Aanpassing van de tool «Stappen-catalogus» aan de Brusselse specificiteiten Easybrussels

AC1 Een samenwerkingsprotocol met het Waals Gewest sluiten 

AC2 Een werkgroep "Stappen-catalogus" oprichten

AC3 De administratieve formaliteiten in kaart brengen die in de tool opgenomen 
moeten worden

AC4 De formaliteiten invoeren in de portaalsite

AC5 De informaticatool laten ontwikkelen

AC6 De hosting van de tool organiseren

AC7 Zorgen voor een naadloze integratie van IRISbox met de tool  
"Stappen-catalogus" 

AC8 De communicatie rond de ingebruikname organiseren

OD3 Ontwikkeling van het systeem voor e-invoicing Easybrussels, 
BFB

AC1 Een opleiding organiseren bij de Brusselse besturen en ondernemingen

AC2 De richtlijn betreffende e-invoicing omzetten

AC3 De IT-alternatieven voor elektronische facturatie inventariseren

AC4 Het gebruik van elektronische facturatie promoten bij de besturen

AC5 De Mercurius-diensten ontwikkelen en ter beschikking stellen op het 
platform FIDUS
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OD4 Promotie van het BOS-platform binnen de besturen van het BHG die er nog niet  
mee werken

Easybrussels

AC1 Het gebruik van het BOS-platform facturatie promoten

AC2 De werkelijke behoeften van de Brusselse instanties inventariseren

AC3 BOS installeren bij de plaatselijke besturen die er niet over beschikken

OD5 Modernisering van de aanvraagformulieren en ontwikkeling van IRISbox CIBG

AC1 De inventaris van de te vereenvoudigen formulieren opstellen

AC2 Bepalen welke formulieren vereenvoudigd moeten worden 

AC3 De formulieren invoeren in IRISbox

AC4 De communicatiecampagne voeren 

OD6 Online plaatsen van een intelligent formulier «renovatiepremie» BSO

AC1 Een werkgroep oprichten

AC2 De regelgeving analyseren

AC3 Het ontwerp van onlineformulier uitwerken

AC4 Het formulier testen

AC5 Het formulier promoten

OD7 Ontwikkeling van Open Data in het BHG CIBG

AC1 De ordonnantie inzake het hergebruik van gegevens omzetten

AC2 Het uitvoeringsbesluit opstellen

AC3 De gewestelijke en gemeentelijke instanties sensibiliseren voor de 
liberalisering van gegevens, het gebruik van standaardlicenties en de 
toepassing van de wetgeving

AC4 De inventaris van de ter beschikking te stellen gegevens opstellen

AC5 De communicatiecampagne voeren 

AC6 Het Open Data- en dienstenportaal in werking stellen en zorgen voor de 
operationalisering en het onderhoud ervan

AC7 Evenementen bedenken voor collectieve dataproductie  
(cartoparty, hackaton)

AC8 De portaalsite laten invullen door de ION's

OD8 Ontwikkeling van de authentieke bronnen en het gebruik ervan CIBG

AC1 Informatie verspreiden over de toegang tot authentieke bronnen

AC2 De behoeften inzake authentieke bronnen nagaan en meedelen aan het 
CIBG 

AC3 Nagaan welke de potentiële Brusselse authentieke bronnen zijn en de 
overheidsinstellingen die ze beheren voorbereiden

AC4 Het aantal diensten verhogen dat in het FIDUS-platform opgenomen wordt

AC5 Een juridische monitoring waarnemen voor opvolging van nieuwe teksten 

OD9 Integratie van de authentieke bronnen in de gewestelijke databank van kandidaat-
huurders

BHGM

AC1 De IT-oplossing ontwikkelen

AC2 De bestaande datastromen integreren in de databank

OD1O Ontwikkeling van een «Easybrussels»-test voor de toekomstige IT-projecten  
van het bestuur

BGC

AC1 De checklist opstellen met de principes inzake AV en e-government die bij 
elk IT-project in acht genomen moeten worden

AC2 IT-ontwikkeling van de test
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OD11 Ontwikkeling van een gewestelijk platform voor het beheer van de parkeerkaarten Parking.
brussels

AC1 Testfase

AC2 Integratie in IRISbox voor de burgers

AC3 Integratie in IRISbox voor de bedrijven en vrije beroepen

OD12 Ontwikkeling van het RIS-systeem in Brussel Haven van 
Brussel

AC1 De installatie van AIS-basestations (Automatic Identification System) voor 
de binnenvaart in de operationele zone van de Haven van Brussel (software 
en hardware)

AC2 De integratie van de Haven van Brussel in de Belgische RIS-Index

AC3 Een geconfigureerde CoRIS-portal om de NtS (Notice to Skippers) 
webapplicatie te kunnen gebruiken wat de communicatie tussen de Haven 
en de Kapiteins vergemakkelijkt

AC4 Een verbetering van de gegevensuitwisseling wat betreft vaartrafieken en 
betalingen

AC5 De ontwikkeling van een elektronische navigatiekaart voor de binnenvaart

OD13 Ontwikkeling van het gewestelijk SAP-platform BFB, BGC

AC1 Implementatie van de algemene, analytische en begrotingsboekhouding

AC2 Implementatie van de module voor facturatie en invordering

AC3 Implementatie van de module voor voorraadbeheer

AC4 Implementatie van de HR-module

AC5 Algemene demonstratie van het gewestelijk platform voor de Brusselse 
instellingen

AC6 Contactname met de geïnteresseerde instellingen

AC7 Recurrente communicatie-acties

OD14 Ontwikkeling van de nieuwe website van BFB BFB

AC1 Ontwikkeling van de website

AC2 Onlineplaatsing van de website

SD2 De administratieve processen verbeteren

OD1 Ontwikkeling van een tool voor analyse van wetteksten Easybrussels

AC1 Nagaan of een specifieke test voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
opportuun is

AC2 Ontwikkeling van een nieuwe "Geen Gedoe"-test

AC3 Opleidingen en sensibiliseringsacties organiseren

AC4 Informeren over de Europese strategie inzake Better Regulation

OD2 Herziening van de wetteksten inzake steun voor onderzoek Innoviris

AC1 De te herziene teksten inventariseren

AC2 Opstellen van de ordonnanties

AC3 Opstellen van de uitvoeringsbesluiten

OD3 Ontwikkeling van een platform voor «juridische monitoring» BGC

AC1 De website van de GOB ontwerpen

AC2 De regelgeving verzamelen in samenwerking met de betrokken directies

AC3 Een methode formuleren voor samenwerking tussen de verschillende 
besturen met het oog op een regelmatige bijwerking
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OD4 Ontwikkeling van de virtuele juridische bibliotheek «Jurbi» BSO

AC1 Inventarisering van de in de bibliotheek op te nemen documenten

AC2 Documentinvoer

OD5 Organisatie van het promoten van e-Procurement Easybrussels

AC1 Logistieke organisatie van de FEDICT-opleidingen voor beheerders van 
overheidsopdrachten

AC2 Een newsletter ontwikkelen

AC3 Deelnemen aan colloquia 

AC4 ZKO's en kMO's online toegang verlenen tot overheidsopdrachten (free market)

OD6 Beperking van de aangetekende zendingen Easybrussels

AC1 De inventaris van de aangetekende zendingen opstellen

AC2 Bepalen welke aangetekende zendingen afgeschaft moeten worden 

AC3 De instellingen informeren er gebruik van maken

AC4 Bepalen welke procedures moeten worden herzien

OD7 Promoten van de elektronische handtekening en ordonnantie inzake communicatie 
via elektronische weg

Easybrussels

AC1 Opstellen van een uitvoeringsbesluit betreffende communicatie via 
elektronische weg

AC2 De toepassing van het besluit promoten bij de besturen

AC3 Technische implementering van de elektronische handtekening

OD8 Promoten van het «Only Once»- en  vertrouwensbeginsel Easybrussels

AC1 Een benchmarking verrichten om de best practices na te gaan

AC2 Informatiesessies organiseren bij de gewestelijke besturen

OD9 Digitalisering van de betalingsworkflow bij de GOB BFB

AC1 Totstandbrenging van een opvolging van de procedures

AC2 Alle "facturatie"-verantwoordelijken bij de besturen ontmoeten

SD3 De plaatselijke besturen betrekken bij de administratieve vereenvoudiging Brulocalis

OD1 Sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Brulocalis Easybrussels

AC1 De jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met Brulocalis opstellen, alsook 
het betreffende subsidiebesluit

AC2 Een stuurgroep Easybrussels-BPB-Brulocalis instellen

OD2 Een stand van zaken opmaken wat betreft de behoeften van de plaatselijke besturen 
op het vlak van administratieve vereenvoudiging

Brulocalis

AC1 Oprichten van een intergemeentelijke werkgroep "administratieve 
vereenvoudiging"

AC2 Vergaderingen van de werkgroep AV organiseren

AC3 De gemeenten en OCMW's sensibiliseren voor administratieve 
vereenvoudiging

OD3 Hervorming van de organieke wetgeving met betrekking tot het toezicht op de gemeenten BPB

AC1 Opstellen van een informatieve omzendbrief bestemd voor de gemeenten om 
de nieuwe regels toe te lichten en de datum van inwerkingtreding mee te delen

AC2 Opstellen van dienstnota's betreffende de concrete gevolgen van de 
ordonnantie voor het werk van de personeelsleden en de te volgen procedures 

AC3 Aanpassing van het vademecum waarvan het opstellen aan de gang is

AC4 Coördinatie van de toezichtsordonnantie
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SD4 De bedrijven betrekken bij de administratieve vereenvoudiging

OD1 Een samenwerkingsovereenkomst met de ESR sluiten Easybrussels

AC1 De jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met de ESR ondertekenen

OD2 Een KMO-test uitwerken voorafgaand aan het opstellen van elke regelgevende tekst Easybrussels, 
Kabinet 
Gosuin

AC1 Een opportuniteitsstudie verrichten wat betreft de rol en vorm van de 
toekomstige KMO-test

AC2 De plug-in "KMO-test", aangeleverd door BEW, integreren in de toekomstige 
"Geen Gedoe"-test (indien niet geopteerd wordt voor de RIA-test) 

OD3 De ZKO’s en KMO’s betrekken bij het gebruik van e-Procurement ESR

AC1 Zorgen voor opleidingen en informatieverspreiding bij de bedrijven

OD4 Bijwerking van de behoeftelijst van de Brusselse ondernemers impulse.
brussels

AC1 De informatie inwinnen 

AC2 Bezorging van de lijst aan de betrokken actoren

OD5 Bijwerking en verspreiding van de BRUCODEX impulse.
brussels

AC1 Updaten van de website

AC2 Acties op het vlak van communicatie
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