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Woord vooraf 

Het voorbije werkjaar kende een moeilijke start. Terecht constateerde de Eerste Minister in zijn 
Regeringsverklaring van oktober 2000 dat de effecten van het vereenvoudigingsbeleid nog 
onvoldoende zichtbaar waren en nog niet de verwachte resultaten hadden opgeleverd. De 
vereenvoudiging had nood aan een extra impuls. 
 
De versnelde realisatie van de e-government projecten werd één van de topprioriteiten. Van deze 
projecten wordt immers verwacht dat ze de papierberg gevoelig zullen doen dalen. Op twee sleutel-
domeinen, fiscaliteit en sociale zekerheid, werden twee Regeringscommissarissen aangesteld om de 
vereenvoudigingsprojecten een nieuw elan te geven. Zelf hernam de Eerste Minister de 
rechtstreekse voogdij over de DAV en droeg de dienst op zijn acties te intensifiëren. 
 
Dit keerpunt zorgde voor een bijsturing van de strategie van de DAV: naast de noodzakelijke 
structurele benadering van vereenvoudigingsprojecten kwam er meer en extra aandacht voor 
punctuele dossiers. De resultaten van deze koerswijziging en die dubbele aanpak blijken uit dit 
rapport. 
 
De ervaring tijdens de twee vorige werkjaren toonde duidelijk aan dat vereenvoudiging maar lukt 
als elke beleidsverantwoordelijke binnen zijn eigen domein de vereenvoudiging en de grondige 
reorganisatie van de administratieve procedures als een belangrijke prioriteit beschouwt. De DAV 
kan hierbij steun geven, instrumenten en methodes aanreiken, blijvend stimuleren. Structurele 
vereenvoudiging doorvoeren vraagt een globale aanpak, veel volharding en creativiteit. 
 
De krijtlijnen zijn echter uitgetekend, de modernisering van de overheidsdiensten is in uitvoering,  
e-government staat in de startblokken en de eerste concrete resultaten inzake administratieve 
vereenvoudiging worden zichtbaar. Alle elementen zijn dus aanwezig om de administratieve lasten 
ten aanzien van ondernemingen ten gronde en versneld aan te pakken.  
 
Wij zijn verheugd op een grote inzet te kunnen rekenen van alle medewerkers van de DAV en op de 
steun van het Sturingscomité, dat de DAV opvolgt, inspireert en stimuleert. 

E. De Pue 
Directeur-generaal 

L. Luyten 
Voorzitter Sturingscomité 

D. De Vos 
Adjunct-directeur-generaal 
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Globale aanpak 

In het vorig jaarverslag heeft de DAV het 
vereenvoudigingsproces voorgesteld aan de 
hand van een cirkel. Die cirkel symboliseert 
enerzijds de continuïteit en het evolutief 
karakter van het vereenvoudigingsproces. 
Anderzijds wilden we zó aantonen dat vereen-
voudiging slechts tot meetbare en merkbare 
resultaten kan leiden indien alle partners er 
hun schouders onderzetten en er tegelijkertijd 
gewerkt wordt op verschillende terreinen: 
betere regelgeving, ICT, evaluatie, communi-
catie en organisatie. 
 
Administratieve processen bij de overheid 
vinden hun oorsprong in regelgeving. Duidelij-
ke regels kunnen complexe procedures en 
onnodige rompslomp vermijden. In de 
toekomst moet er dan ook kritischer gekeken 
worden naar nieuwe regelgeving en nagegaan 
hoe een beleidsdoelstelling op de meest 
efficiënte manier kan worden uitgevoerd 
zonder overbodige administratieve lasten voor 
de burgers en ondernemingen. Ook het 
bestaande wetgevingspakket moet op dezelf-
de manier doorgelicht worden. 
 
Vereenvoudigen is ook een kwestie van 
organisatie. In het Copernicusplan werden de 
taken van de administraties gehergroepeerd 
en komen burgers en ondernemingen centraal 
te staan. De overheidsdiensten krijgen ook 
meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van die taken. De nadruk wordt daarbij gelegd 
op de kwaliteit van de overheidsprestaties. De 
bijhorende reorganisatie van de administratie-
ve procedures moet er onder meer voor 
zorgen dat de effecten van een efficiënter 
overheidsoptreden merkbaar worden voor de 
overheidsklant. 
 
Bij het (her)bekijken van die administratieve 
processen zal er telkens nagegaan worden 
hoe de nieuwe informatie– en communicatie-

technologieën optimaal kunnen ingezet 
worden om administratieve procedures  
eenvoudiger te maken. De realisatie van de  
e-government projecten is dan ook prioritair: 
burgers en ondernemingen moeten de 
waarborg krijgen dat een overheidsdienst 
geen informatie meer opvraagt waarover een  
andere al beschikt. Overheidsinformatie, 
formulieren en procedures moeten voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk worden. 
 
Tenslotte moet er meer aandacht komen 
voor een betere communicatie met de 
overheidsklant, zowel over beleidsvoorstellen 
als over de manier waarop de regelgeving 
uitgevoerd en gecontroleerd wordt. 

Werken aan vereenvoudiging vereist bijge-
volg een globale en structurele aanpak. In dit 
jaarverslag geven we voor elk terrein aan 
wat er in uitvoering van het jaarprogramma 
ondernomen werd en wat we nog verder 
plannen. Vervolgens wordt een aantal 
belangrijke dossiers nader toegelicht en volgt 
een overzicht van de realisaties en de 
lopende projecten. 

Een nieuwe cultuur 
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Gedeelde 
verantwoordelijkheid 

Administratieve vereenvoudiging: 
 
4 vereist de volle steun van de politieke 

overheid 
4 moet in praktijk gebracht worden door 

de overheidsdiensten 
4 vraagt een constructief overleg met de 

vertegenwoordigers van de verschil-
lende doelgroepen 

 
Deze drie partijen zijn vertegenwoordigd in 
het Sturingscomité van de DAV. 
 
Politieke overheid 
 
De Regering heeft zich bij het begin van de 
legislatuur geëngageerd tot een merkbare 
vermindering van de administratieve lasten. 
Administratieve vereenvoudiging is dan ook 
geen particuliere opdracht van één Minister 
maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de hele Regeringsploeg. Iedere indivi-
duele Minister moet er voor zorgen dat er op 
zijn eigen bevoegdheidsterrein vereenvoudi-
gingsprojecten worden gerealiseerd. 
 
De Ministerraad heeft daarom aan de DAV de 
opdracht gegeven om driemaandelijks een 
voortgangsrapport op te stellen. Daarin staan 
alle voorstellen die het Sturingscomité heeft 
goedgekeurd en het gevolg dat de Ministers 
eraan gegeven hebben. Het bevat ook een 
overzicht van de realisaties en van de belang-
rijkste lopende horizontale en punctuele 
vereenvoudigingsprojecten. 
 
De wissel in de Regeringsploeg, na de 
provinciale en lokale verkiezingen, heeft voor 
de DAV een aantal belangrijke wijzigingen 
meegebracht. De Eerste Minister nam op-
nieuw de rechtstreekse voogdij over. Eén van 

zijn rechtstreekse medewerkers, de heer Luc 
Luyten, werd ter vervanging van mevrouw 
Anne André-Léonard aangeduid als voorzitter 
van het Sturingscomité. Het is ook de Eerste 
Minister die de voorstellen van het Sturings-
comité naar de bevoegde Ministers stuurt. Zij 
blijven tenslotte eindverantwoordelijke voor 
de administratieve vereenvoudiging binnen 
hun terrein. 
 
Gezien de opdrachten van de DAV ook een 
impact hebben op de werking van de over-
heidsdiensten, gebeurt de sturing van de DAV 
in samenspraak met de Minister van Ambte-
narenzaken en Modernisering van de over-
heidsdiensten. Hij is trouwens ook bevoegd 
voor het ICT-gebeuren binnen de federale 
overheid. 
 
Voor de vereenvoudiging in twee belangrijke 
beleidsdomeinen, fiscaliteit en sociale zeker-
heid, stelde de Regering twee specifieke 
Regeringscommissarissen aan: de heer Alain 
Zenner voor de vereenvoudiging van de 
fiscale procedures en mevrouw Greet Van 
Gool voor de vereenvoudiging t.a.v. de 
sociaal verzekerden. De DAV overlegt met 
hen om dubbel werk te vermijden en een 
optimale coördinatie van de initiatieven te 
garanderen. 
 
De overheidsdiensten 
 
Vereenvoudiging veronderstelt een cultuur-
wijziging bij de overheidsdiensten. Pas als de 
verantwoordelijken voor de administratieve 
procedures ervan overtuigd zijn dat verande-
ring noodzakelijk en mogelijk is, kan er een 
reële dynamiek in het vereenvoudi-
gingsproces ontstaan. Die verandering wordt 
ook door het Copernicusplan beoogd.

Een trilogie 
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Om de overheidsdiensten tot een efficiënte en 
klantgerichte organisatie om te vormen is 
immers een hertekening van de adminis-
tratieve procedures noodzakelijk. De strate-
gische plannen en BPR-projecten (Business 
process re-engineering) vormen dan ook het 
ideaal kader om tegelijkertijd de lasten 
veroorzaakt door de administratieve proces-
sen grondig aan te pakken. Op deze aanpak 
komen we verder in dit rapport nog terug. 
 
Niettegenstaande de administraties al heel 
wat vereenvoudigingsprojecten hebben 
opgestart moet de DAV tenslotte vaststellen 
dat er nog een grote schroom bestaat om 
aan de politieke overheid projecten voor te 
leggen die een wijziging van het reglementair 
kader vereisen. Nochtans is een dergelijke 
wijziging meestal noodzakelijk om de ge-
wenste vereenvoudiging te realiseren. 
 
De partners 
 
De verschillende belangenorganisaties - zoals 
de sociale partners, de milieu– en consum-
mentenverenigingen, de beroepsorganisaties, 
enz. - hebben niet alleen een belangrijke 
signaalfunctie. Ze dragen ook een grote 
verantwoordelijkheid voor de realisatie en de 
bewaking van de vereenvoudigingsdoelstellin-
gen. Dat betekent onder meer dat ze erop 
moeten toezien dat de overlegorganen 
waarvan ze deel uitmaken, geen compromis-
sen voorstellen die achteraf moeilijk uitvoer-
baar blijken. Bovendien moeten ze zich er 
ook rekenschap van geven dat iedere uitzon-
dering die gevraagd wordt op de algemene 
regel, vaak tot een complexiteit zal leiden. 
 

Samenwerken met de vertegenwoordigers 
van de doelgroepen vormt niettemin een 
onmisbare pijler van het vereenvoudigings-
proces. 
 
Sturingscomité DAV 
 
Onder impuls van de nieuwe voorzitter 
werkte de DAV twee nieuwe instrumenten uit 
voor het Sturingscomité: een jaarprogramma 
en een boordtabel. Dit programma geeft een 
geactualiseerd overzicht van de projecten 
waaraan de DAV werkt en de timing waarbin-
nen ze gerealiseerd moeten worden. Met de 

boordtabel kunnen de leden de voortgang 
van de projecten opvolgen. 
Tegelijkertijd werd ook het vergaderritme 
opgedreven. Het Sturingscomité kwam sinds 
1 juli vorig jaar tot eind juni van dit jaar 8 
maal samen. 
 
De DAV legde tijdens deze vergaderingen, 
naast een reeks punctuele vereenvoudigings-
dossiers, ook haar voorstellen neer over 
bredere interdepartementale projecten: de 
principes en het datamodel van het onderne-
mingsregister, de inhoudelijke invulling van 
de ondernemingsportal, de vereenvoudiging 
van de administratieve verplichtingen voor 
startende ondernemingen, de meet– en 
evaluatiesystemen en de algemene vereen-
voudiging van statistiekverplichtingen. 
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Betere regelgeving 

Goede regelgeving moet: 
 
4 beantwoorden aan een duidelijk gedefinieerde doelstelling 
4 nodig zijn om die doelstelling te bereiken 
4 een rechtsgeldige basis hebben 
4 op het juiste beslissingsniveau genomen worden 
4 baten sorteren die de kosten ervan rechtvaardigen 
4 transparant zijn m.b.t. de verdeling van die kosten en baten 
4 duidelijk, eenvoudig, begrijpbaar en toegankelijk zijn voor gebruikers 
4 een doeltreffende toepassing mogelijk maken 
4 aanvaard worden door de doelgroep 
                                                                                                                                     Bron: OESO 1995 

Moet een overheidsinterventie altijd resulte-
ren in regelgeving ? Kunnen de regels niet 
eenvoudiger en duidelijker worden gesteld ? 
Kan er niet preventief rekening gehouden 
worden met de administratieve lasten die 
nieuwe regelgeving meebrengt ? Zou de 
controle op de naleving niet gerichter kunnen 
verlopen ? Ondernemers stellen zich soms 
vragen bij regelgeving. En terecht. 
 
Regelgeving is nodig om de volksgezondheid, 
het milieu, de consumenten en de werk-
nemers te beschermen en het optimaal 

functioneren van de economische markt te 
garanderen. Maar diezelfde regelgeving mag 
niet tot gevolg hebben dat innovatie,  econo-
mische groei en werkgelegenheid afgeremd 
worden. 
 
Heel wat regelgeving veroorzaakt immers 
een hoop economische en administratieve 
lasten, zowel voor de ondernemingen als voor 
de overheid zelf. Ze is vaak complex en 
ondoorzichtig, wordt niet altijd goed nageleefd 
en bereikt soms niet het gewenste effect. 

Met het project “investeren in betere regelge-
ving” willen we dit probleem op een structu-
rele manier aanpakken. Zowel voor de 
nieuwe (preventief) als voor de bestaande 
regelgeving (curatief). 
 
Investeren in betere regelgeving is niet alleen 
zaak van eenvoudige en juridisch goed 
gefundeerde teksten. Het gaat erom alleen 
regelgeving te maken wanneer dat echt 
nodig is. Sommige zaken kunnen immers 
even goed geregeld worden zonder regle-
mentering. In andere gevallen is regelgeving 

wél nodig. Er moet dan bekeken worden hoe 
ze het best kan gerealiseerd worden, welke 
impact ze zal meebrengen voor ondernemin-
gen en administraties. Hoe het bestaand 
arsenaal van regels beter kan aangewend, 
vereenvoudigd of samengevoegd worden. 
Hoe er voor kan gezorgd worden dat ze 
kunnen nageleefd worden zonder overbodige 
administratieve lasten. Of de spelregels van 
controle en sancties wel duidelijk zijn. 

Investeren in regelgeving 
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Checklist betere regelgeving 
 
Doeltreffendheid 
 
4 Is de regelgeving voldoende gericht op het probleem ? 
4 Wordt er geen versnipperde aanpak gehanteerd ? 
4 Beschikken de uitvoerende organen over voldoende flexibiliteit om de doelstelling uit te 

voeren ? 
4 Zal de regelgeving geregeld geëvalueerd worden op haar doeltreffenheid ? 
4 Worden er ondersteunende maatregelen uitgewerkt ? 
 
Proportionaliteit 
 
4 Werden alternatieven voor regelgeving overwogen ? 
4 Zijn de uitgevaardigde maatregelen proportioneel aan het risico ? 
4 Zal de regelgeving geen disproportionele effecten sorteren op de KMO’s ? 
4 Zijn de sancties in verhouding tot de overtreding ? 
4 Zijn de nalevingsvereisten haalbaar en in overeenstemming met het principe “think small 

first” ? 
 
Transparantie 
 
4 Is de motivatie voor de regelgeving duidelijk ? 
4 Werd duidelijk gecommuniceerd omtrent de doelstelling ? 
4 Werden alle betrokken partijen vóór de creatie van regelgeving en vóór de implementatie 

geconsulteerd ? 
4 Worden de sancties bij niet-naleving duidelijk omschreven ? 
4 Is de regelgeving eenvoudig en verstaanbaar ? 
4 Zijn de verplichtingen voor de doelgroep duidelijk ? 
4 Wordt er, aan de hand van voorbeelden, gezegd hoe de regelgeving moet nageleefd wor-

den ? 
 
Consistentie 
 
4 Is de nieuwe regelgeving consistent met de bestaande regelgeving ? 
4 Is de regelgeving consistent met de regelgeving in andere relevante beleidsdomeinen ? 
4 Worden dezelfde handhavingsnormen in het hele land gehanteerd ? 
4 Is de regelgeving in overeenstemming met de internationale overeenkomsten, EU-

regelgeving ? 

Concrete aanpak 
 
Tegelijkertijd met de hervorming van de 
overheidsdiensten, wil de Regering ook de 
kwaliteitszorg voor regelgeving aanpakken. 
 
De Minister van Ambtenarenzaken en Moder-
nisering vroeg de DAV en het Adviesbureau 
Organisatie en Beheer om hiertoe een “Ex-
ante, ex-nunc, ex-post - evaluatiesysteem” 
uit te werken. De evaluatie van de admini-
stratieve lasten veroorzaakt door regelgeving, 
vormt een onderdeel van dit evaluatiesys-
teem. 
 
Buitenlandse ervaringen hebben immers 
uitgewezen dat een evaluatiesysteem van 

administratieve lasten, dat volledig los staat 
van het eigenlijke besluitvormingsproces, 
vaak als een nutteloze last wordt beschouwd 
en dan ook meestal gedoemd is om te 
mislukken. 
 
Een aantal instrumenten is reeds klaar om 
uitgetest te worden op het terrein. De 
“impactanalyse voor nieuwe Europese 
regelgeving” bijvoorbeeld, heeft de DAV op 
vraag van Regeringscommissaris Willockx 
uitgewerkt. Ze wordt straks samen met het 
Kabinet van Staatssecretaris Neyts en enkele 
pilootadministraties uitgetest. Met het Kabinet 
van Minister Gabriëls wordt bekeken hoe ze 
ingezet kan worden om de impact van 
nationale regelgeving te evalueren. 
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Betere regelgeving: ook een interna-
tionale bekommernis 
 
Binnen de Europese Unie blijft de nood 
bestaan aan een gemeenschappelijke aanpak 
en methodes om de kwaliteit van de regelge-
ving te verbeteren. Tijdens de Europese Raad 
in Lissabon vorig jaar hebben de Regeringslei-
ders aan de Lidstaten en de Commissie 
gevraagd om tegen eind 2001 een voorstel 
van gemeenschappelijke strategie uit te 
werken. Het voorstel van de Lidstaten wordt 
voorbereid door een groep nationale exper-
ten, de Mandelkerngroep. Zowel deze groep 
als de Commissie hebben intussen al een 
eerste rapport opgesteld. Beide rapporten 
stellen dat het systematisch gebruik van 
impactanalyses, een transparante en vooraf-
gaande consultatie en een meerjarenplan 
voor de vereenvoudiging van bestaande 
regelgeving, de pijlers van de nieuwe strate-
gie moeten vormen. Het eindrapport van de 
Mandelkerngroep, waarin de DAV vertegen-
woordigd is, zal eind dit jaar voorgelegd 
worden. 
 
Ook de OESO ging dit jaar verder met haar 
onderzoek naar hoe de Lidstaten de aanbeve-
lingen m.b.t. de hervorming van regelgeving 
in praktijk omzetten. Vorig jaar werden er 
opnieuw 4 landen geëvalueerd: Griekenland, 
Ierland, Italië en Tsjechië. Omdat zowel de 
positieve als de negatieve effecten geanaly-
seerd worden, kunnen daaruit de nodige 

lessen getrokken worden om het hervor-
mingsproces doeltreffender te maken en 
meer preventief te werk te kunnen gaan. 
 
De evaluatie gebeurt aan de hand van 
kwalitatieve parameters (indicatoren die het 
vermogen van de overheid om goede regel-
geving te maken meten, impactanalyses, 
enz.) en kwantitatieve parameters (enquête 
over de administratieve lasten voor onderne-
mingen). 
 
De DAV, die deel uitmaakt van de PUMA-
groep waar de rapporten en toekomstige 
programma’s besproken worden, neemt op 
die vergaderingen een zeer pragmatische 
houding aan met betrekking tot studies en 
evaluaties van de overheidspolitiek op het 
vlak van regelgeving. Wij benadrukken op 
deze vergaderingen de noodzaak om vooral 
concrete vereenvoudigings- en kosten-
besparende programma’s te ontwikkelen. 
Momenteel wordt het accent gelegd op 
initiatieven om specifieke procedures te 
vereenvoudigen (exploitatievergunningen, 
licenties, toelatingen, enz.) 
 
De vermenigvuldiging van initiatieven op het 
vlak van betere regelgeving op het Europees 
en het internationaal niveau heeft het besef 
doen groeien dat het noodzakelijk is om in de 
toekomst een betere coördinatie en integratie 
van de werkzaamheden tot stand te brengen. 

Betere regelgeving in de praktijk 
 
? K.B. tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 13/02/2001: 
 
4 transparantie en codificatie:  

11 verschillende besluiten werden in 1 nieuwe tekst gegroepeerd 
4 consultatie:  

naast de verplichte consultatie, open consultatie van alle burgers via internet 
4 e-gov:  

de kost van een elektronische aangifte bedraagt 80% minder dan bij een aangifte op papier 
4 automatische aanvaarding:  

indien de bevoegde Commissie niet beslist binnen 45 dagen, wordt het verzoek automatisch 
goedgekeurd 

4 overgangsperiode:  
alle betrokken partijen kregen na de inwerkingtreding gedurende 6 maanden de tijd om zich 
naar de nieuwe regelgeving te schikken 

 
? De codificatie van de vennootschapswetgeving 
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Organisatie 

De Copernicushervorming heeft tot doel de 
overheidsdiensten tot een performante 
klantgerichte organisatie om te vormen en de 
efficiëntie te verhogen. De nieuwe structuur 
moet doorzichtiger en flexibeler worden. 
Daarom werden de bevoegdheden van de 
verschillende administraties herschikt in 
verticale en horizontale Federale Overheids-
diensten (FOD’s). Iedere FOD krijgt nu een 
specifiek en uniek bevoegdheidspakket terwijl 
vroeger gelijksoortige taken soms vers-
nipperd waren over verschillende admini-
straties. De horizontale FOD’s krijgen een 
eerder ondersteunende rol. De FOD “ICT” (of 
FEDICT) bijvoorbeeld, wordt verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van een gemeen-
schappelijke strategie voor e-government, de 
inzet van de ICT-middelen en het begeleiden 
van de andere overheidsdiensten bij de 
implementatie ervan. Om snel vooruitgang te 
kunnen boeken in de e-gov projecten - 
trouwens een prioriteit van de Regering - is 
de installatie van die FOD primordiaal. 
 
Iedere overheidsdienst moet ook een strate-
gisch plan opstellen waarin de krijtlijnen van 
zijn toekomstige werking en opdrachten 
worden uitgetekend. In de operationele 
plannen moet worden aangegeven hoe die 
opdrachten concreet zullen worden uitge-

voerd, welke administratieve processen eerst 
zullen herbekeken en gemoderniseerd 
worden. Deze plannen moeten door de 
politieke beleidsverantwoordelijke goed-
gekeurd worden. 
 
Precies dié reorganisatie van de administra-
tieve procedures (business proces re-
engineering of BPR) moet ervoor zorgen dat 
de efficiëntie van de overheidsdiensten 
vergroot. Dat betekent niet alleen een 
efficiëntere interne werking maar ook een 
betere dienstverlening voor de overheids-
klant. Bij die BPR moet er volgens de DAV 
dan ook de nodige aandacht gaan naar de 
administratieve lasten die procedures kunnen 
meebrengen. Administratieve vereenvou-
diging wordt dan ook niet geïsoleerd van de 
Copernicushervorming maar wordt er in 
geïntegreerd. 
 
Moderniseren kost ook geld. Meestal blijken 
bijkomende investeringen, hoofdzakelijk in 
ICT-middelen, noodzakelijk om de op-
drachten met minder administratieve lasten 
uit te voeren. Uit de dossiers die de DAV 
behandelde blijkt echter dat deze inves-
teringskost vrij snel kan teruggewonnen 
worden doordat de werkingkosten in de daar-
opvolgende jaren aanzienlijk kunnen dalen. 

Voorbeelden van organisatorische ingrepen met een effect op administratieve lasten 
 
4 Oprichten of gebruik van een call center voor de meest courante vragen 
4 Stroomlijnen van de bestaande administratieve processen 
4 Verkorten doorlooptermijnen, bijvoorbeeld door responsabilisering rechtstreekse dossier-

beheerders 
4 Hanteren van gewaarborgde doorlooptermijnen 
4 Beschikbare gegevens recycleren 
4 Uitvoeren van gerichte i.p.v. algemene controles 
4 Pro-actief optreden op basis van ontvangen informatie 
4 Waar mogelijk kiezen voor automatische toekenning rechten zonder formaliteiten 

Een klantgerichte organisatie 
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Rol DAV 
 
Maatregelen voorstellen die de administratieve complexiteit voor de ondernemingen en de kosten 
die daarmee gepaard gaan beperken, door vereenvoudigingsvoorstellen te formuleren, te stimule-
ren, te coördineren en te onderzoeken. 
 
Naast het zelf uitwerken van concrete voorstellen, promoot de DAV de doelstellingen inzake admini-
stratieve vereenvoudiging door volgende acties. 
 
Coördineren 
 
4 Samenwerking en overleg organiseren tussen de verschillende FOD’s 
4 Begeleiden van FOD-overschrijdende projecten 
 
Stimuleren 
 
4 Het gebruik van de vereenvoudigingsmethodologie promoten, ze verder op punt stellen en 

integreren in het geplande globaal evaluatiesysteem 
4 Deze methodologie, in samenwerking met de bevoegde diensten, toepassen op punctuele 

dossiers 
4 Gemeenschappelijke indicatoren, zoals het BAL-systeem, ontwikkelen 
4 Technieken uitwerken die toelaten de lasten in concrete processen te meten (kosten/baten-

technieken) 
4 Alternatieven voor wetgeving in kaart brengen en promoten 
4 Professionalisering van de betrokken ambtenaren 
 
Ondersteunen 
 
4 Uitwerken van een opleidingstraject voor het gebruik van bovenvermelde tools, technieken 

en principes samen met de Horizontale FOD “Personeel en organisatie” (P&O) 
4 Uitwisseling Best-practices 
4 Ondersteuning bij het toepassen van de tools 
 
Rapporteren 
 
4 Bijhouden van een permanente inventaris van alle gerealiseerde en lopende vereenvoudi-

gingsprojecten op basis van de rapporten van de diensten 
4 Driemaandelijks rapporteren aan de Ministerraad over de gemaakte vooruitgang 
4 Knelpunten of gemeenschappelijke problemen snel opsporen (signaalfunctie) en er oplossin-

gen voor formuleren 

Interne sturing en netwerk 
 
Administratieve vereenvoudiging is de 
verantwoordelijkheid van iedere FOD. Dit 
proces zal moeten gestuurd worden door de 
beleidsraad en in het bijzonder door zijn 
voorzitter (de overheidsmanager). De aange-
duide vereenvoudigingsambtenaren kunnen 
hem hierin bijstaan. 
 
De DAV heeft trouwens de medewerking van 
het netwerk van de vereenvoudigingsambte-
naren gevraagd o.a. om de projecten van de 
verschillende administraties te kunnen reper-
toriëren. Om de reële slaagkans van interne 
vereenvoudigingsprojecten te verhogen, 
worden ze best gecoacht door multidisci-
plinaire projectteams (proceseigenaars, de 
vertegenwoordigers van de stafdiensten ICT 

en P&O, specialisten inzake regelgeving, 
enz.). 
 
De DAV betreurt dat de tendens om interne 
vereenvoudigingscellen met vertegen-
woordigers van alle directies op te richten, 
zich dit jaar niet heeft doorgezet. Het werk 
van de vereenvoudigingsambtenaren zou 
meer gevaloriseerd moeten worden 
 
Zoals hierboven aangegeven ziet de DAV het 
als zijn taak, binnen een virtuele matrix, alle 
personen betrokken bij dit proces te onder-
steunen en voor hen de vereiste tools te 
ontwikkelen. Bovendien wil de DAV een 
platform aanreiken waar ervaringen kunnen 
worden uitgewisseld en horizontale projecten 
kunnen worden opgezet. 
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E-government 
Een radicale koerswijziging 
 
Administratieve vereenvoudiging werd in het 
verleden louter geassocieerd met het terug-
dringen van de papierrompslomp. In zijn 
strategisch plan en het vorig jaarverslag 
pleitte de DAV reeds voor het maximaal 
inschakelen van de mogelijkheden van de 
nieuwe communicatietechnologieën. 
 
Voor de ondernemingen moet e-government 
leiden tot een reële juridische en administra-
tieve vereenvoudiging. Ondernemingen de 
mogelijkheid bieden elektronisch te commu-
niceren met de overheid zal bovendien 
bijdragen tot het verhogen van de geloof-
waardigheid en efficiëntie van alle overheids-
diensten. 
 
In het kader van de modernisering van de 
overheidsdiensten koos de regering in het 
afgelopen jaar resoluut voor het gebruik van 
e-government als één van de belangrijkste 
middelen om de doelstellingen inzake admini-
stratieve vereenvoudiging te realiseren. 
 
Deze radicale koerswijziging moet, vanuit de 
geplande re-engineering van administratieve 
procedures, het gebruik van papieren attes-
ten en formulieren tot een minimum beper-
ken, de klant rechtstreeks toegang verlenen 
tot alle pertinente informatie, de procedures 
beter op elkaar afstemmen en beletten dat 
gegevens meermaals moeten worden 
meegedeeld. 
 
Op de begroting werden de hiertoe vereiste 
middelen ingeschreven en in afwachting van 
de oprichting van FEDICT werd de heer Frank 
Robben aangesteld als verantwoordelijke 
voor de coördinatie van de e-government 
projecten. Door deze laatste werd een 
informele stuurgroep “e-gov content” opge-
richt om de coördinatie te verzekeren. De 
DAV maakt hiervan deel uit. De voorberei-

dende analyses van de DAV lagen mee aan 
de basis van verschillende e-government 
projecten, die hopelijk spoedig zullen worden 
gerealiseerd. 
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Rol DAV 
 
In het kader van het e-gov-gebeuren heeft de DAV in hoofdzaak een stimulerende en ondersteu-
nende rol. 
 
Om de administratieve lasten voor ondernemingen te verminderen, stelt de DAV integrale oplossin-
gen voor waarin rekening gehouden wordt met alle juridische, organisatorische en technische 
aspecten van het onderzochte dossier. 
 
Waar aangewezen, wordt het gebruik van ICT of van de instrumenten aangeboden door Fedict 
gepromoot als vereenvoudigingsmiddel. Deze voorstellen kunnen van diverse aard zijn: 
 
4 virtuele of effectieve centralisatie van administratieve procedures (bijdragen brugpensioenen, 

werfmeldingen, uniek ondernemingsnummer, enz.) 
4 creatie van databanken (inventaris statistische gegevens, enz.) 
4 opzetten van gegevensstromen, te integreren in de UME (educatief verlof, gegevens-

inzameling statistieken, enz.) 
4 integratie in geplande portal 
 
Eens het voorstel goedgekeurd door het Sturingscomité, wordt het ter realisatie doorgestuurd naar 
de bevoegde diensten. FEDICT is hiervoor uiteraard de geprivilegieerde partner. 
 
Vervolgens staat de DAV in voor de verdere opvolging of begeleiding van het project en de kwalita-
tieve (gerealiseerde vereenvoudigingsdoelstellingen) en kwantitatieve (daling administratieve 
lasten) evaluatie. 
 
Tenslotte promoot de DAV het gebruik van moderne informatietechnologie en het ter beschikking 
stellen van administratieve formulieren op het internet bij al zijn contacten met overheidsdiensten.  
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De DAV acht het bereiken van volgende 
doelstellingen essentieel: 
 
4 een directe toegang voor ondernemin-

gen tot informatie en administratieve 
formaliteiten via elektronische commu-
nicatiemiddelen zoals het internet 

4 de afhandeling van formaliteiten op 
een interactieve manier 

4 de unieke inzameling, verwerking en 
uitwisseling van gegevens, ongeacht 
het beleidsniveau, via een intranet 
tussen de overheidsdiensten 

4 een forse daling van de administratieve 
lasten voor ondernemingen én voor de 
administraties door een snellere, maar 
ook efficiëntere behandeling van de 
dossiers 

Een toegangspoort, een performant 
identificatie- en certificatiesysteem en 

een beveiligde snelle informatie-
stroom vormen de drie belangrijkste 

instrumenten 

Deze elementen worden hierna besproken. 
 
De ondernemingsportal, weldra realiteit ? 
 

De weg vinden in het administratief doolhof 
vraagt veel doorzettingsvermogen. Zo moet 
een onderneming die personeel wil aanwer-
ven, zich inschrijven bij de RSZ, in het 
debiteurenbestand van de bedrijfsvoorheffing, 
eventueel een aanvraag indienen om een 
tegemoetkoming te krijgen, enz. Om al deze 
formaliteiten te kunnen vervullen is de 
onderneming bijna verplicht om beroep te 
doen op externe specialisten zoals een sociaal 
secretariaat, een boekhouder, enz. 
Eerst en vooral om haar te informeren over 
de reglementeringen die op haar van toepas-
sing zijn en vervolgens om de bijhorende 
formaliteiten voor haar in te vullen. En alsof 
dat nog niet volstaat, is er ook nog de Belgi-
sche institutionele complexiteit. 
 
In plaats van te wachten op een harmonise-
ring van al deze reglementeringen, werd 
gekozen voor de creatie van portals, die de 
klant een gepersonaliseerde dienstverlening 
kunnen aanbieden, ongeacht het bevoegde 
beslissingsniveau. De institutionalisering als 
het ware virtueel vereenvoudigd ! 

Voor het portalontwerp voerde de DAV een 
functionele analyse uit. Het concept onder-
scheidt twee niveaus. 
 
Een eerste niveau moet de klant in zijn 
zoektocht begeleiden tot bij die administratie 
die zijn vraag kan beantwoorden. Hoe ? Via 
intuïtieve navigatie, via een systeem van 
“profielomschrijving”, sleutelwoorden enz. Bij 
het geven van de resultaten van de zoekope-
ratie moet er zoveel mogelijk “ruis” vermeden 
worden, d.w.z. niet-pertinente informatie. 
 
Het tweede niveau bestaat uit infofiches die, 
afhankelijk van de vraag, de link maken naar 
het eerste niveau en door de administraties 
zelf beheerd worden. Een zogenaamde 
content management tool. 
 
Tenslotte moeten er ook van bij de start 
interactieve toepassingen mogelijk zijn die 
toelaten administratieve formaliteiten volledig 
on line te vervullen en de behandeling van 
het dossier op te volgen. 
 
De volgende pilootprojecten staan al op 
stapel: 
 
4 de veralgemeende DIMONA-aangifte 

(onmiddellijke aangifte van tewerk-
stelling) 

4 de elektronische BTW-aangifte 
4 de gecentraliseerde aangifte van 

werfmeldingen (een project voorbereid 
door de DAV) 

 
Identificeren om te communiceren 
 
Om alle potentiële mogelijkheden van e-
government ten volle te kunnen benutten, 
moet de gebruiker door de overheidsdiensten 
waarmee hij communiceert of een transactie 
mee verricht, op een eenduidige manier 
geïdentificeerd kunnen worden. 
 
Dat geldt zowel voor de burger als voor de 
onderneming. 
 
Voor de burgers viel de keuze voor die 
identificatie logischerwijze op het rijksregister-
nummer. De psychologische barrières om dat 
nummer te gebruiken zijn intussen immers 
zo goed als verdwenen. Zelfs de Commissie 
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voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer opperde geen bezwaar meer om 
het te gebruiken bij de uitwisseling van 
gegevens, op voorwaarde dat er een strin-
gente reglementering komt voor de koppeling 
van gegevens. 
 
Voor de identificatie van ondernemingen 
heeft een werkgroep, samengesteld uit verte-
genwoordigers van verschillende adminis-
traties en de DAV, een voorstel uitgewerkt 
dat als volgt samengevat kan worden: 
 
4 veralgemeend gebruik van een uniek 

identificatienummer voor onderne-
mingen en organisaties, dat op termijn 
alle andere bestaande nummers zal 
vervangen 

4 het uniek nummer is gebaseerd op het 
huidig BTW-nummer 

4 toekenning van een ondernemings-
nummer op lokaal niveau 

4 voor ondernemingen-natuurlijke per-
sonen, beheer van een dynamische 
link tussen het rijksregisternummer 
van de natuurlijke persoon en het 
ondernemingsnummer 

4 voor ondernemingen en organisaties 
die een BTW-nummer hebben, wordt 
dat nummer ook het ondernemings-
nummer 

4 de ondernemingen en organisaties die 
nog geen BTW-nummer hebben, 
zullen een uniek identificatienummer 
krijgen bij hun oprichting 

4 gezien het nummer algemeen gebruikt 
zal worden zal het niet meer BTW-
nummer maar ondernemings– of 
organisatienummer genoemd worden  

4 om de stabiliteit van het nummer 
doorheen de tijd te garanderen zal het 
geen inhoudelijke informatie meer 
bevatten over de juridische aard van 
de onderneming of organisatie, noch 
over de instelling die het nummer heeft 
toegekend 

 
Dit voorstel werd voorgelegd aan het Stu-
ringscomité van de DAV, dat het principieel 
heeft goedgekeurd. Ook de nationale ge-
mengde Commissie voor de hinderpalen voor 
de informatiemaatschappij heeft het voorstel 
aanvaard. 

Unieke inzameling door gegevensuitwisseling 
 
Vereenvoudigen betekent ook vermijden dat 
dezelfde gegevens telkens opnieuw door 
verschillende administraties bij de onderne-
ming worden opgevraagd. 
 
Een gestructureerde uitwisseling van gege-
vens kan daartoe uitkomst bieden. Het 
netwerk van de Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid, dat alle instellingen voor 
de Sociale Zekerheid met elkaar verbindt, zal 
als conceptueel model dienen om een 
gelijksoortig netwerk tussen alle overheids-
diensten op te zetten. 
 
De Universal Messagine Engine, die de 
gegevensuitwisseling mogelijk maakt, wordt 
door FEDICT (Federale Overheidsdienst ICT) 
ontwikkeld. Bij het uittesten van dit systeem 
zal prioriteit gegeven worden aan 8 attesten 
die frequent opgevraagd worden: 
 
4 betalingattest van RSZ bijdragen 
4 attest van registratie als BTW-plichtige 
4 attest van registratie als aannemer 
4 getuigschrift van erkenning van 

aannemers van werken 
4 jaarrekeningen neergelegd bij de 

Balanscentrale van de NBB 
4 getuigschrift van niet-faillissement en 

niet-gerechtelijk-akkoord 
4 getuigschrift van inschrijving bij het 

handelsregister 
4 attest van aansluiting bij een sociaal 

verzekeringsfonds voor zelfstandigen 
 
De eerste toepassingen zijn voorzien voor de 
herfst 2001, op voorwaarde dat de overheids-
diensten die de gegevens nodig hebben, 
aangesloten zijn op het systeem. 
 
Uit een inventaris opgesteld door de DAV, 
bleek dat door die attesten elektronisch ter 
beschikking te stellen er ongeveer 100 
administratieve procedures vereenvoudigd 
kunnen worden. Voor al die procedures zal de 
burger of de ondernemer de attesten niet 
meer hoeven op te vragen en bij zijn dossier 
moeten voegen. 
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De transacties beveiligen – vertrouwelijkheid 
garanderen 
 
Het instrument om elke elektronische com-
municatie of transactie tussen burgers, 
ondernemingen en de overheidsdiensten te 
beveiligen: de elektronische handtekening. 
 
De wet die de elektronische handtekening 
moet operationaliseren werd op 14 juni 2001 
goedgekeurd door het Parlement. 
 
Het wettelijk kader mag dan wel nog niet 
volledig klaar zijn, de Ministerraad van 22 
november 2000 heeft niettemin al enkele 
basisprincipes voor de realisatie van een 
Public Key Infrastructure (PKI) goedgekeurd. 
Achter die weinig zeggende afkorting schuilt 
de hele toekomstige infrastructuur voor het 
gebruik van de authentieke handtekening in 
de communicatie met de overheid. 
 
Verschillende actoren - een gemeen-
schappelijke visie 
 
Tussen de federale overheid, de gewesten en 
de gemeenschappen werd een samen-
werkingsakkoord opgesteld. 
 
Dat akkoord gaat over het opzetten, de 
coördinatie en het gebruik van een gemeen-
schappelijk platform op basis van de volgende 
criteria: 
 
4 aanbod van diensten gebaseerd op de 

verwachtingen van de gebruikers 
4 overeenkomst om met gemeenschap-

pelijke definities en structuren te 
werken 

4 rekening houden met alle akkoorden, 
standaarden en de te gebruiken XML-
formats (internet communicatie pro-
tocol) definiëren 

4 op elk beslissingsniveau portals op-
zetten die op een transparante manier 
in de hele e-gov geïntegreerd worden 

4 inschrijven in de PKI-opzet voor over-
heidsdiensten en de creatie van een 
unieke identificatiesleutel voor burgers, 
ondernemingen en andere organisaties 

 

Dat platform zal minimum volgende func-
tionaliteiten hebben: 
 
4 één zoekmotor om op alle sites te 

zoeken die via de portal toegankelijk 
zijn 

4 een dynamische beheerstoepassing 
van de inhoud van de portal en van de 
linken met de toegankelijke sites 

4 een interface die de toegang via 
verschillende kanalen mogelijk maakt, 
zoals internet, telefoon, GSM of nog, de 
digitale televisie 

 
Daarnaast bevat het samenwerkingsakkoord 
nog volgende elementen: 
 
4 het gebruik van de elektronische 

handtekening 
4 de keuze en het gebruik van een 

unieke identificatiesleutel zowel voor 
natuurlijke personen als voor onderne-
mingen 

4 de manier waarop de gegevens 
opgeslagen en geactualiseerd zullen 
worden 

 
Het is volgens de DAV eveneens noodza-
kelijk de lokale besturen bij deze operatie te 
betrekken. 
 
Een snelle operationalisering van deze 
samenwerkingsverbanden vormt een essen-
tiële voorwaarde voor een goede en moderne 
dienstverlening aan de ondernemingen en de 
burgers. 
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Communicatie 

De reputatie van een bedrijf wordt voor een 
groot deel bepaald door de perceptie door 
haar klanten. De manier waarop met klanten 
gecommuniceerd wordt, kan die perceptie in 
belangrijke mate beïnvloeden. Dat geldt ook 
voor overheidsdiensten. 
 
Met die communicatie loopt het bij de over-
heid nu net vaak mis. De taal die de overheid 
gebruikt is dikwijls niet aangepast aan haar 
doelgroep. Onduidelijk woordgebruik, inge-
wikkelde zinsconstructies, te veel juridische 
terminologie enz. staan een vlotte communi-
catie met de klant in de weg. Dit geldt zowel 
voor de inhoud van beleidsplannen, begelei-
dende informatie en brochures, als voor de 
formulieren die ingevuld moeten worden. Ook 
de informatie of formulieren die op het 
internet worden gezet, lijden vaak aan 
dezelfde ziektes. 

De Regering besliste vorig jaar dat er acties 
moesten worden ondernomen om de over-
heidscommunicatie te verbeteren. Het 
Bureau voor Leesbaarheid onderzocht samen 
met de DAV 30 formulieren op hun leesbaar-
heid en stelde oplossingen voor om ze te 

Een goed uitwerkt communicatiebeleid 
gedurende de totstandkoming en de imple-
mentatie van regelgeving, leidt bij de doel-
groep tot: 
 
4 een beter begrip van de doelstellingen 
4 een snellere aanvaarding van de 

nieuwe maatregelen 
4 een hoger rechtszekerheidsgevoel 
4 een betere nalevingsgraad, tegen 

lagere controlekosten 
 
en verhoogt de doeltreffendheid van de 
regelgeving. 

Verstaanbare en leesbare formulieren: 
 
4 worden als minder storend ervaren 
4 leiden tot minder fouten bij het invul-

len 
4 versnellen de behandeling van dos-

siers 
 
en leiden tot een hogere efficiëntie. 

verbeteren. Eind februari 2001 waren er 
slechts 9 documenten aangepast. Ook de 
aanbeveling van de Ministerraad om op ieder 
document een vraag in te lassen over moge-
lijke problemen bij het invullen van de 
rubrieken, werd - voor zover de DAV op de 
hoogte is - zo goed als niet nageleefd. Alleen 
de Rijksdienst voor Pensioenen voegde die 
vraag toe op één van zijn documenten.

Deze magere resultaten tonen opnieuw aan 
dat losstaande acties om de leesbaarheid te 
verbeteren door veel overheidsdiensten 
beschouwd worden als een bijkomende last. 
 
Het communicatiebeleid structureel inbouwen 
in de kernopdrachten van de organisatie zou 
daarentegen tot meer tastbare resultaten op 
het terrein kunnen leiden. De Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers en de stad 
Antwerpen hebben deze aanpak succesvol 
toegepast. Ze deden daarvoor beroep op 
externe consultancy. Ook de actieplannen 
van de Regeringscommissarissen Zenner en 
Van Gool promoten een dergelijke structurele 
aanpak van de diverse communicatieaspec-
ten. 

Klare taal 
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Al deze thema’s kwamen ook aan bod in de 
studiedag “leesbaarheid formulieren” die de 
DAV samen met het Bureau Leesbaarheid 
eind mei voor de overheidsdiensten organi-
seerde: de problemen die burgers ondervin-
den bij het invullen van formulieren, hoe de 
internettechnologie kan gebruikt worden om 
ze gebruiksvriendelijker te maken, hoe 
vereenvoudiging van formulieren kan bijdra-
gen tot een betere communicatie, hoe een 
leesbaarheidscel zijn taak ziet en uitvoert en 
hoe deze problematiek in Nederland wordt 
aangepakt. Deze studiedag werd zeer positief 
onthaald door de deelnemers. 
 
Met de website www.vereenvoudiging.fgov.
be en de elektronische prikborden, beschikt 
de DAV zelf ook over twee communicatie- en 
promotiemiddelen voor het vereenvou-
digingsbeleid. De website fungeert als toe-
gangspoort tot de officiële overheidssites en 
tot een 150-tal formulieren. De elektronische 
prikborden werden speciaal voor de vereen-
voudigingsambtenaren ontworpen en geven 
heel wat nuttige informatie om hen bij het 
uitvoeren van hun taak te helpen. 

Enige concrete voorstellen 
 
4 Promoten van een structureel com-

municatiebeleid in de overheids-
diensten, bijvoorbeeld door specifiek 
getrainde communicatie- en leesbaar-
heidscellen die de uitvoeringsdiensten 
ondersteunen 

4 Evolutie van een ad hoc aanpak van 
formulieren naar een globale aanpak 
van administratieve procedures 
waarbij ieder formulier, dat deel 
uitmaakt van het proces voorafgaan-
delijk wordt getoets: 

• is het nog nuttig ? 
• zijn alle opgevraagde gegevens 

nodig ? 
• zijn bepaalde gegevens niet bij 

een andere overheidsdienst 
beschikbaar ? 

4 Inschakeling van gebruikerspanels 
4 Om formulieren gemakkelijk te kun-

nen aanpassen aan gewijzigde om-
standigheden, worden ze beter niet 
vastgesteld bij koninklijk of ministerieel 
besluit 
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Methodologie 

Administratieve vereenvoudiging en betere 
regelgeving zijn aspecten van goed bestuur 
waarop het overheidsbeleid getoetst wordt. 
De methodologie moet dan ook een manier 
van werken en denken aanreiken, die er toe 
leidt dat beleidsopties zó gerealiseerd worden 
dat ze zo weinig mogelijk lasten meebrengen, 
zowel voor de ondernemingen, de burger als 
de overheidsadministratie zelf. 
 
Uitgangspunten 
 
4 De te bereiken beleidsdoelstelling is 

belangrijker dan het bestaande of te 
ontwikkelen wettelijk kader 

4 De “klant” staat centraal en niet de 
administratieve organisatie 

4 “Regulatory management” vormt een 
continu proces 

 
Invalshoeken 
 
De methodologie: 
 
4 moet zowel kunnen gebruikt worden 

bij het uitwerken van nieuwe regelge-
ving als bij de projectmatige evaluatie 
van bestaande regelgeving 

4 moet alle mogelijke instrumenten 
omvatten die ter beschikking staan van 
overheidsdiensten om de beleids-
doelstellingen, inclusief deze inzake 
administratieve vereenvoudiging, te 
realiseren: juridische instrumenten, e-
government, organisatie, procesreor-
ganisatie, communicatie, enz. 

4 vormt een managementstool die ter 
beschikking gesteld wordt van alle 
overheidsdiensten en waarvan het 
gebruik wordt aanbevolen, maar niet 
verplicht 

 

Concreet zal er gewerkt worden met verschil-
lende checklists, die naargelang de specificiteit 
van het te onderzoeken item of de fase 
waarin het project zich bevindt, kunnen 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld: impactfiche, 
checklist betere regelgeving, organisatie en 
handhaving, enz. 
 
Ook de transparantie van het overlegproces, 
zowel in de fase van de beleidsontwikkeling 
als in de eindfase op basis van ontwerp-
teksten, krijgt bijzondere aandacht. 
 
Het eindresultaat vormt een “werkdocument” 
dat de politieke verantwoordelijke - en in een 
volgende fase de proceseigenaars - moet 
toelaten op een transparante en gemoti-
veerde wijze beleids- of management-
beslissingen te nemen, rekening houdend 
met alle onderzochte elementen en in het 
bijzonder met de impact op de administratie-
ve lasten opgelegd aan ondernemingen en 
burgers. 
 
De Boordtabel Administratieve Lasten (BAL) 
tenslotte wordt een monitoringsyteem. De 
indicatoren betreffende administratieve lasten 
moeten toelaten enerzijds prioriteit te geven 
aan die processen die het zwaarst wegen op 
ondernemingen en burgers en anderzijds de 
resultaten van de vereenvoudigingsprojecten 
te evalueren. 
 
Op basis van de ervaring opgedaan in het 
eerste jaar, werkte de DAV een eerste 
ontwerp van methodologie uit. Dat ontwerp 
werd op 15 maart 2001 gepresenteerd aan 
het netwerk van de vereenvoudigings-
ambtenaren. Het wordt nu uitgetest op een 
aantal concrete dossiers. 

Een andere manier van denken en doen 
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Voorbeeld van een checklist 
 
Organisatie en handhaving 
 
4 Behoort een pro-actief optreden tot de mogelijkheden ? 
4 Welke onderdelen van de procedure kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd ? 
4 Kunnen bepaalde procedures niet parallel i.p.v. opeenvolgend worden georganiseerd ? 
4 Brengen alle formaliteiten, adviezen, machtigingen, goedkeuringen, enz., een reële meer-

waarde met zich mee ? 
4 Kunnen eventuele dubbele gebruiken niet worden geschrapt ? 
4 Kan er een ultieme termijn worden vastgesteld waarbinnen een advies, machtiging of 

goedkeuring moet worden gegeven ? 
4 Kan de termijn waarbinnen een nieuwe machtiging of vergunning moet worden aange-

vraagd niet verlengd worden ? 
4 Zou het opstarten van een e-government project een oplossing kunnen bieden ? 
4 Kunnen de vaardigheden van de personeelsleden belast met de toepassing niet via een 

vormingsplan worden verhoogd ? 
4 Kunnen de controles niet selectiever gemaakt worden, meer gericht op dat deel van de 

doelgroep waarover veel klachten zijn of waar een vermoeden van fraude bestaat ? 
4 Bestaan er geen overlappingen met andere controlediensten en kan ter zake geen samen-

werking overwogen worden ? 
4 Beschikken deze diensten over voldoende middelen om hun controles op een efficiënte wijze, 

zonder overlast voor de doelgroep, uit te voeren ? 

De nabije toekomst 
 
Op vraag van de Minister van Ambtenaren-
zaken en Modernisering, worden de instru-
menten uit de methodologie nu verwerkt tot 
een globaal “ex-ante, ex-nunc, ex-post 
evaluatiesysteem” voor de overheidsdiensten. 
 
Dit evaluatiesysteem zal ingebed worden in 
de nieuwe structuren die door het Coperni-
cusplan werden uitgetekend. Tegelijkertijd 
zullen ook de verantwoordelijkheden van de 
verschillende actoren in dit systeem vast-
gelegd worden. 
 
Vooral de proceseigenaars krijgen een 
specifieke rol toebedeeld. Zij zijn immers de 
ambtenaren die zullen belast worden met het 
uitvoeren van de business process re-
engineering van de door hen beheerde 
procedures en het nut moeten inzien van de 
hiertoe aangereikte instrumenten. 
 
Deze werkwijze moet er op termijn toe leiden 
dat “administratieve vereenvoudiging” niet 
langer als de eigendom wordt beschouwd van 
één horizontale dienst en van één ambtenaar 
per overheidsdienst, maar een bezorgdheid 
wordt van iedere ambtenaar en iedere 
overheidsdienst. 
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Ondernemingsnummer 

In het vorig jaarverslag stelde de DAV de 
doelstellingen van en de te volgen principes 
voor het uniek ondernemingsnummer voor. 
Het Sturingscomité vroeg om absolute 
prioriteit te geven aan de realisatie van die 
doelstellingen. 

De creatie van een uniek onderne-
mingsnummer en het daarbij horende 
register moet, volgens het Sturingsco-
mité van de DAV, beschouwd worden 
als een modern, structureel en duur-

zaam middel ten dienste van de 
administratieve vereenvoudiging en ter 
realisatie van het principe van de unieke 

inzameling van gegevens 

Een jaar verder 
 
De DAV startte met de inventarisatie van alle 
administratieve procedures die met de 
identificatie van een onderneming samen-
hangen. Op basis daarvan konden we een 
datamodel (beschrijving van de op te nemen 
gegevens en de onderlinge relaties) opma-
ken. Alle horizontale functionaliteiten, d.w.z 
gemeenschappelijk aan alle procedures, 
werden in een eerste overzicht gegoten. 
 
Het Sturingscomité van de DAV keurde op 20 
december 2000 de basisprincipes van het 
ondernemingsregister goed. Ze werden ook 
aan de nationale gemengde Commissie voor 
de hinderpalen voor de informatiemaat-
schappij voorgelegd. 
 
Dankzij deze analyse konden de e-
government verantwoordelijken starten met 
de voorbereiding van de invoering van het 
uniek ondernemingsnummer. De nieuwe 
FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie kreeg van de Ministerraad de op-

dracht om het register te creëren en bij te 
houden. 
 
Een interdepartementale werkgroep, waar-
van de DAV deel uitmaakt, bestudeerde het 
voorstel van gegevensmodel en de beheers-
processen ervan, nl. de gegevensstromen- en 
de behoeftenanalyse. Deze informatie werd 
geïntegreerd in het lastenboek. 
 
Over welke ondernemingen gaat het ? 
 
In principe over alle ondernemingen en 
organisaties, ongeacht hun vorm, die hun 
activiteiten op een zelfstandige manier 
uitoefenen en die aanleiding geven tot de 
creatie van een administratief dossier naar 
Belgisch recht: 
 
4 een zelfstandig handelaar 
4 een beoefenaar van een vrij beroep 
4 een natuurlijk persoon die huisperso-

neel tewerkstelt 
4 een industriële, commerciële of land-

bouwonderneming 
4 een feitelijke vereniging of een econo-

misch samenwerkingsverband 
4 een publiek organisme 
4 een VZW 
 
De ondernemingen zullen ook op lokaal 
niveau geïdentificeerd worden. Er zal dan 
telkens een link gemaakt worden met de 
hoofdzetel. 
 
Om dubbele gebruiken uit te sluiten werd 
voorgesteld om het rijksregister van de 
rechtspersonen, dat momenteel beheerd 
wordt door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, in het geplande ondernemingsregister 
te integreren. 

Een middel, geen doel op zich 
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Inhoud 
 
In de praktijk zullen alle entiteiten aan de 
hand van een set basisidentificatiegegevens 
geregistreerd worden. 
 
In het datamodel dat de DAV voorstelt, 
worden alle gemeenschappelijke identiteits-
gegevens opgenomen, die in functie van de 
geldende vennootschaps- en handelswet-
geving vrij raadpleegbaar zijn. 
 
Die gegevens zullen aangevuld worden via 
linken naar andere specifieke gegevens die 
door de administraties beheerd worden. 
 
Rollen 
 
Om een optimale werking van het register te 
garanderen, moeten de rollen van elke 
intervenant duidelijk gedefinieerd worden. 
 
Er zijn er vier: 
 
4 de nummerinitiator vraagt bij de 

onderneming de basisidentificatie-
gegevens op, valideert ze, consulteert 
het register om na te gaan of de 
onderneming al een identificatie-
nummer heeft en vult de gegevens in 
het register in dat vervolgens een 
nummer toekent. Bijvoorbeeld: een 
notaris die de oprichtingsakte van een 
vennootschap verlijdt. Hij beschikt op 
dat ogenblik over alle nodige informatie 
en kan dus de rol van nummerinitiator 
verzekeren. De pas opgerichte ven-
nootschap beschikt bijgevolg meteen 
over haar nummer en kan het al voor 
haar administratieve formaliteiten 
gebruiken 

4 de nummercreator kent de unieke 
ondernemingsnummers toe en beheert 
de verzamelde gegevens. Hij stelt deze 
informatie ter beschikking van alle 
andere overheidsdiensten via de 
kanalen voorzien voor e-government 

4 de gegevensleveranciers geven als 
initiator de basisidentificatiegegevens 
in. Daarna kan iedere administratie 
gegevensleverancier worden in functie 
van wijzigingen in de juridische toe-
stand van de onderneming, van haar 

activiteiten, de vestigingsplaats, enz. 
Bij de opstart van nieuwe activiteiten is 
het bijvoorbeeld de BTW-administratie 
die in het register zal aanduiden dat het 
identificatienummer ook actief is voor 
de BTW. Bij een faillissement zal het de 
griffie van de rechtbank van koop-
handel zijn die informatie verstrekt 

4 de gebruikers van de gegevens krijgen 
een beperkte of een ruime toegang tot 
de beschikbare gegevens in functie van 
hun hoedanigheid, van de aard van de 
opgevraagde informatie en het nut 
voor de gebruiker 

 
Toekomstvisie 
 
Eens operationeel en geïntegreerd in de  
e-governmentomgeving, zullen via het uniek 
ondernemingsnummer een hele resem 
administratieve procedures kunnen vereen-
voudigd worden. De effecten zullen niet alleen 
merkbaar zijn voor de ondernemingen maar 
ook voor alle burgers en de overheidsdiensten 
zelf. 

458.028.888 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
458.028.888 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
458.028.888 
B.R. 50.464 

458.028.888 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
458.028.888 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
B.R. 50.464 
026/12341675-24 
458.028.888 
B.R. 50.464 

458-137-459 
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Een paar voorbeelden 
 
4 Op het ogenblik van haar creatie zal iedere onderneming onmiddellijk kunnen beschikken 

over haar ondernemingsnummer, waarmee ze zich bij iedere overheidsdienst kan kenbaar 
maken zonder opnieuw alle reeds verstrekte gegevens te moeten invullen 

4 Een onderneming zal, in tegenstelling tot vandaag, slechts éénmaal een wijziging van de 
centrale identiteitsgegevens meer moeten meedelen 

4 Statuten en wijzigingen zullen maar éénmaal meer moeten worden meegedeeld 
4 De rechtstreekse statistische ondervraging van ondernemingen zal gevoelig kunnen beperkt 

worden door gebruik te maken van het uniek nummer en de voorziene linken naar specifieke 
gegevens 

4 Een onderneming kan zich via zijn ondernemingsnummer laten registeren om de aankondi-
ging van overheidsopdrachten automatisch te ontvangen 

4 Het zal voor alle overheidsdiensten, belast met inningsopdrachten, niet langer noodzakelijk 
zijn om dagelijks de faillissementenrubriek van het staatsblad uit te pluizen 

4 Mits een integratie met de portal zal het bovendien mogelijk zijn via het ondernemings-
nummer en de daaraan gekoppelde gegevens: 

Wettelijk kader 
 

De principes m.b.t. het toekennen en het 
verplicht gebruik van het ondernemings-
nummer in alle relaties tussen een onder-
neming en een administratie en tussen de 
administraties onderling, moeten in een 
wettelijk kader gegoten worden. 
 
Momenteel bespreekt de Regering een 
ontwerptekst die dit jaar nog in het Parle-
ment zou moeten kunnen neergelegd 
worden. 
 
De DAV wil nogmaals benadrukken dat niet 
de invoering van het nummer zélf een 
vereenvoudiging inhoudt, maar wel het 
gebruik dat er daarna van wordt gemaakt, 
om de verplichtingen opgelegd aan onderne-
mingen te verlichten. Het is dan ook absoluut 
noodzakelijk dat er in alle bevoegdheidsterrei-
nen initiatieven worden genomen die aanslui-
ten bij de globale filosofie van het uniek 
ondernemingsnummer. 

Tenslotte meent de DAV dat de basisidentifi-
catiegegevens vereist voor het toekennen 
van het uniek nummer, vrij consulteerbaar 
moeten zijn. Deze gegevens zijn immers nu 
al, in toepassing van de bestaande wetge-
ving, hoofdzakelijk van publieke aard 
(verplichte bekendmaking statuten rechtsper-
sonen, openbaarheid handelsregister, ieder-
een moet identiteit BTW-plichtigen kunnen 
controleren + diverse publicatieverplichtingen 
in Staatsblad m.b.t. erkenningen, vergunnin-
gen, enz.). Allerlei verplichte voorafgaande 
goedkeuringen of procedures tot gebruik van 
het ondernemingsnummer of de consultatie 
van de in het register opgenomen gegevens 
zullen enkel leiden tot een vertraging van het 
vereenvoudigingsproces. 
 
Uiteraard dient echter wel, in het kader van 
de bescherming van de persoonlijke leven-
sfeer, een voorafgaande machtiging voorzien 
te worden voor de koppeling van niet-
publieke gegevens. 

• de gegevens opgenomen over de eigen onderneming te consulteren en waar nodig 
aan te vullen of te verbeteren 

• een BTW-nummer van een klant op te zoeken 
• na te gaan welke ondernemingen over een vergunning of erkenning als bijvoorbeeld 

aannemer, bewakingsonderneming, asbestverwijderaar, kredietverstrekker, enz. 
beschikken 

• het telefoonnummer en de beroepsadressen terug te vinden van de in uw gemeente 
ingeschreven handelaars, geneesheren, advocaten, notarissen, enz. 

• al dan niet tegen betaling, kopieën op te vragen van statuten of jaarrekeningen 
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Starters 

Ellenlange wachtrijen aan loketten, dezelfde 
documenten kopiëren voor verschillende 
overheidsdiensten, onduidelijke informatie 
over welke formaliteiten nu eerst moeten 
vervuld worden en vragen of het nu de 
federale, regionale of lokale overheid is die 
bevoegd is, enz. 
 
Starten met een onderneming of als zelfstan-
dige vraagt duidelijk meer van een onderne-
mer dan een goed businessplan, kapitaal en 
creativiteit. 
 
De DAV zette, zoals aangekondigd in zijn 
strategisch plan, alle administratieve procedu-
res waar een starter doorheen moet op een 
rij: 
 
4 de algemene procedures: inschrijving 

in het handels- of ambachtenregister, 
de formaliteiten voor het oprichten van 
een vennootschap, de inschrijving als 
BTW-plichtige en de verplichtingen 
voor het sociaal statuut van de zelf-
standigen 

4 de specifieke vergunnings-, registratie- 
en erkenningsprocedures per activitei-
tensector 

 
Meer dan 300 procedures en 150 verschillen-
de regelgevingen in totaal. 
 
Deze procedures konden in vijf grote vereen-
voudigingsclusters gebundeld worden: 
 
4 de verplichtingen bij de creatie van een 

vennootschap als rechtspersoon 
4 de administratieve formaliteiten om de 

beroepsbekwaamheid te bewijzen of 
om met een vrij, intellectueel of 
dienstverlenend beroep te starten 

4 de verplichte inschrijving of registratie 
in federale registers (BTW, Handels-
register, enz.) 

4 de vergunningen, erkenningen, regis-
traties of meldingen voor het uitoefe-
nen van een specifieke ondernemings-
activiteit 

4 de verplichtingen inzake het sociaal 
statuut van de zelfstandigen 

 
Het hele pakket startersformaliteiten kan niet 
in één keer aangepakt worden. Er moet 
bovendien eerst per doelgroep of beroepsca-
tegorie bekeken worden of ze überhaupt nog 
nodig zijn en of ze niet meer op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Voor structurele 
vereenvoudigingen zal ongetwijfeld het 
bestaand wettelijk en organisatorisch kader 
moeten worden aangepast. 

 

Starten: het begin van een lijdensweg  
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De DAV opteerde dan ook voor een project-
matige, geïntegreerde en gecoördineerde 
aanpak. Dit jaar plannen we de volgende 
deelprojecten: 
 
4 vereenvoudiging van de verplichtingen 

verbonden aan de oprichting van een 
vennootschap - neerlegging statuten 
bij de griffie van de rechtbank van 
koophandel, de betaling van de 
registratierechten daarvoor en de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad - 
en hieraan gekoppeld het gemakkelijk 
toegankelijk maken van de statuten 
zodat ondernemingen niet steeds 
opnieuw kopies aan de overheid 
moeten bezorgen 

4 stroomlijnen van de procedures en 
informatiestromen verbonden aan het 
afleveren en controleren van de 
vereiste attesten voorzien in de 
vestigingswetgeving. Dit project sluit 
aan bij de plannen van de Minister van 
KMO en Landbouw om die wetgeving 
te moderniseren 

4 harmoniseren van de vergunnings-, 
registratie- en erkenningsvoorwaarden 
voor de aannemers van bouwwerken, 
de handel in de voedingsmiddelen en 
de horeca 

 
Om die projecten te realiseren is de mede-
werking van de overheidsdiensten die bij deze 
procedures betrokken zijn en van de bevoeg-
de Ministers onontbeerlijk. Ook de timing 
waarbinnen de geplande e-government 
omgeving operationeel wordt, bepaalt in 
belangrijke mate de realisatie van deze 
vereenvoudigingsprojecten. 
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Statistieken 
Van ergernis naar bekommernis  

De openbare statistieken zijn weinig geliefd. 
De ondernemingen die ze moeten invullen 
stellen zich vaak vragen over het nut en de 
rechtmatigheid ervan. Bovendien vinden ze 
dat ze veel te weinig rekening houden met de 
ondernemingsrealiteit. Kortom, voor hen zijn 
de huidige statistieken compleet overbodig en 
kunnen ze dan ook beter meteen afgeschaft 
worden. 
 
Eenvoudig, zo lijkt het, maar dat is het 
geenszins. Een groot aantal enquêtes vloeit 
immers voort uit Europese verplichtingen of 
uit vragen van bepaalde sectoren die de 
economische parameters van de omgeving 
waarin ze opereren willen kennen. Ook de 
beleidsverantwoordelijken hebben nood aan 
een aantal statistische indicatoren om hun 
beleid op te funderen. 
 
De DAV heeft van bij de start de vereenvou-
digingsinitiatieven van de instellingen en 
vooral die van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek (NIS), belast met het opvragen van 
gegevens bij de economische actoren, 
ondersteund. 
 
De doelstelling van die projecten is het 
verminderen van de gegevens die recht-
streeks bij de ondernemingen, maar ook bij 
gezinnen en particulieren (primaire bevra-
ging), worden opgevraagd door gebruik te 
maken van administratieve bestanden 
(secundaire bevraging) die over vergelijkbare 
gegevens beschikken. 
 
Voor de sociale enquêtes die door het NIS 
uitgevoerd worden (bijvoorbeeld de jaarlijkse 
enquête over de structuur van de lonen, 
enz.), kon het aantal opgevraagde gegevens 
drastisch verminderd worden door gebruik te 
maken van de gegevens waarover de RSZ 
beschikt. Een dergelijke werkwijze veronder-

stelt echter dat de gegevens identiek, uitwis-
selbaar en toegankelijk zijn voor het NIS (in 
principe zijn de gegevens niet openbaar). 
 
Het uniek identificatienummer voor onderne-
mingen zal het bovendien mogelijk maken in 
de toekomst de statistieken nog verder te 
vereenvoudigen. Een onderneming zal 
gemakkelijker en op een eenduidige manier 
kunnen geïdentificeerd worden in de verschil-
lende administratieve databanken, waardoor 
haar gegevens gemakkelijker kunnen opge-
haald en uitgewisseld worden. 
 
De huidige wetgeving vereist dat er voor elke 
enquête inzake loon- en arbeidstijdgegevens 
telkens een toelating van het Toezichtcomité 
van de Kruispuntbank moet worden ge-
vraagd om een bestand te raadplegen, zelfs 
wanneer het gaat om dezelfde gegevens. 
Deze toelating moet daarenboven nog 
bevestigd worden door de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levens-
sfeer. Bij de bespreking van de vereenvoudi-
gingsvoorstellen voor de structuur-enquête bij 
ondernemingen (9 mei 2001), drong het 
Sturingscomité aan op de toekenning van een 
globale machtiging door dit Toezichtscomité 
aan het NIS voor het gebruik van gegevens 
uit sociale databanken. 
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4 opstellen van een standaardfiche per 
enquête 

4 creatie van een databankbank met alle 
gegevens uit elke enquête 

4 systematisering van de classificatie 
parameters van de gegevens 

4 het naast elkaar plaatsen van de 
verzamelde gegevens en de in de 
administratieve gegevensbanken aan-
wezige gegevens 

4 een heldere voorstelling die toelaat de 
mogelijkheden om de bevragingen te 
rationaliseren beter te visualiseren 

 
Dankzij deze inventaris zal het gemakkelijker 
worden om vereenvoudigingsprojecten op te 
starten, gegevensuitwisselingen mogelijk te 
maken, begrippen te harmoniseren, kortom 
om de kwaliteit van de statistieken te verbe-
teren. Het is de bedoeling om die inventaris 
uiteindelijk op intranet te zetten zodat hij 
toegankelijk is voor alle betrokken overheids-
diensten. 
 
Gezien de omvang van dit project, werd een 
aanvraag tot wetenschappelijke ondersteu-
ning ingediend bij de Diensten voor Weten-
schappelijke en Culturele Aangelegenheden 
(DWTC). 

Bij de vereenvoudiging van de statistiekom-
geving moet echter rekening gehouden 
worden met een aantal hinderpalen. Verschil-
lende studies hebben daarvan een analyse 
gemaakt. De DAV heeft ze in 2000 overgeno-
men naar aanleiding van een vraag tot 
vereenvoudiging van de sociale balans. Een 
aantal ervan vereist een politieke beslissing: 
 
4 harmonisatie en vergelijkbaarheid van 

de, in elke enquête en eventueel ver-
vangend bestand, gebruikte begrippen 

4 invoering van het uniek identificatie-
nummer voor de ondernemingen 

4 duidelijke definitie van de statistische 
eenheden, meer bepaald de lokale 
eenheid 

4 techniek voor de bescherming van 
individuele gegevens die meer reke-
ning houdt met de noodzaak om 
gegevens uit te wisselen, weliswaar 
met behoud van het statistisch geheim 

 
De algemene analyse en de vergelijking 
tussen de gegevens uit de Sociale Balans en 
deze van de RSZ, uitgevoerd door de DAV, 
werd op vraag van het Sturingscomité 
overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven (CRB). De sociale partners hebben 
vanaf 2000 op basis van dit document hun 
werkzaamheden in dit verband hervat. 
 
Voor een aantal enquêtes hebben statistici 
behoefte aan informatie van ondernemingen 
per lokale eenheid. De DAV heeft met het oog 
op het gebruik van het uniek ondernemings-
nummer, dat ook aan lokale eenheden zal 
worden toegekend, de enquêtes in kaart 
gebracht waarin deze eenheid wordt gebruikt. 
Dit moet toelaten met die informatiebehoefte 
rekening te houden in het kader van het 
toekomstig ondernemingsregister. Dit project 
is de voorloper van de algemene inventaris 
inzake statistiekbehoeften. 
 
Al is het aangewezen om per geval het aantal 
gevraagde gegevens te verminderen, biedt 
een inventaris van alle opgevraagde gege-
vens een beter zicht op de vereenvoudigings-
mogelijkheden. Het Sturingscomité heeft het 
principe om een dergelijke algemene inventa-
ris op te stellen op 13 maart 2000 goedge-
keurd. Daartoe zal de volgende methode 
gebruikt: 
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Overheidsopdrachten 

Openbare diensten zijn voor hun overheids-
opdrachten gebonden aan erg strikte regels. 
Die regels moeten de gelijke behandeling van 
potentiële intekenaars waarborgen. Gezonde 
concurrentieregels dus die ondernemingen 
dezelfde kansen bieden. 
 
Overheidsdiensten willen er ook zeker van 
zijn dat de toegewezen opdrachten goed 

uitgevoerd worden. Daarom leggen ze een 
aantal administratieve formaliteiten op, vanaf 
de selectie van de kandidaten tot de definitie-
ve oplevering van de werken, leveringen of 
diensten. 
 
Al die reglementen vertalen zich echter in 
logge administratieve procedures voor de 
ondernemingen, vooral voor de KMO’s. 

Naar een win-win situatie 

standpunt van de ondernemingen vereenvoudigingspiste 

Moeilijk te verkrijgen informatie zowel over de 
aanbestedingen als over de intekenprocedure 

4 Informatie on line verstrekken 
4 Per e-mail de potentiële intekenaars, die 

zich voordien al in functie van hun inte-
resse voor een bepaald type van over-
heidsopdracht inschreven in een gege-
vensbestand, verwittigen wanneer er 
nieuwe opdrachten gelanceerd worden 

4 Dit bestand koppelen aan het onderne-
mingsregister voor een permanente 
update 

Ingewikkeld lastenboek 4 Lastenboek on line ter beschikking stellen 
4 Gegevens van een gemakkelijk te berei-

ken en bevoegde contactpersoon mee-
delen aan de intekenaars 

Administratieve logheid, vooral bij de 
samenstelling van het intekendossier (diverse 
attesten enz.) 

4 Een lichter intekendossier door auto-
certificatie i.p.v. papieren attesten 

4 De verschillende administratieve inlich-
tingen via e-gov opvragen 

Indiening van het dossier in meervoud 4 Elektronische indiening van de offertes 

Trage betaling van uitgevoerde opdrachten 4 Automatisch en elektronisch nazicht van 
de geleverde diensten 

4 Gebruik van een elektronische factuur 
4 Gebruik van elektronisch betalingsverkeer 

Wat maakt die procedures nu precies zo zwaar en hoe er iets aan doen ? 
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Er zijn nog twee andere projecten voorzien: 
e-cat (informatisering van de zogenaamde 
opdrachten “in voorraad”) en e-fact 
(elektronische controle en betaling van de 
facturen). De realisatiedata zijn gepland voor 
respectievelijk einde 2002 en einde 2003. 
 
Het Sturingscomité van de DAV heeft, zonder 
de elektronische factuur af te wachten, nu al 
ingestemd met het afschaffen van de ver-
plichting voor ondernemingen om hun 
facturen te tekenen en te certificeren. De 
realisatie is voorzien voor zeer binnenkort. 
 
Zodra deze projecten operationeel zijn, 
zouden de elektronische procedures volgens 
de DAV geleidelijk aan moeten uitgebreid 
worden tot alle overheidsdiensten. 
 
Enkele conclusies op basis van de opgedane 
ervaring: 
 
4 een administratief project dat een 

dergelijk aanzienlijk budget vereist, 
moet ondersteund worden door de 
politieke overheid 

4 reglementeringen die door hun aard en 
doel ingewikkeld zijn, kunnen deson-
danks toch vereenvoudigd worden 
voor de ondernemingen 

4 een vereenvoudigingsproject dat 
binnen één departement ontwikkeld 
wordt, kan soms ook in andere gemak-
kelijk toegepast worden en dus voor 
schaalvoordelen zorgen 

4 de complexiteit van een project en zijn 
mogelijk lange uitvoeringstermijn, 
beletten niet om intussen toch al een 
aantal punctuele vereenvoudigingen 
door te voeren 

De regering en de administraties hielden 
rekening met het standpunt van de onderne-
mingen en lanceerden een aantal projecten. 
 
De diensten van het Ministerie van Justitie 
hebben het Bulletin der aanbestedingen 
geïnformatiseerd. Het is on line te consulteren 
op de site http://www.just.fgov.be. 
 
De regering besliste om naar aanleiding van 
een project dat de aankoopdienst van het 
leger in 1999 opstartte, een “Steering Group 
JEP” op te richten (JEP - Joint Electronic 
Procurement). De opdracht bestaat erin de 
huidige procedure te vervangen door een 
volledig geautomatiseerde: 
 
4 creatie van een gegevensbank van 

ondernemingen, volgens de aard van 
de opdrachten waarin ze geïnteres-
seerd zijn 

4 de betrokken ondernemingen onmid-
dellijk informeren over de publicatie 
van een nieuwe opdracht, in samen-
werking met het Bulletin der aanbeste-
dingen en, in voorkomend geval, met 
het Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschap 

4 elektronische neerlegging van de 
offertes bij een overheidsdienst die, als 
een soort notaris van overheidsop-
drachten, de vertrouwelijkheid en 
veiligheid ervan waarborgt 

4 kwalitatieve selectie van de intekenaars 
op basis van een gegevensinzameling 
via e-gov 

4 elektronische kennisgeving van de in 
overweging genomen offertes 

 
Het systeem zou in oktober-november 2001 
getest worden om begin 2002 gedeeltelijk 
operationeel te worden. 
 
In afwachting van de volledige realisatie van 
de e-govprojecten, heeft de regering - op 
voorstel van de DAV - aan de Commissie 
voor overheidsopdrachten voorgesteld om de 
intekenprocedure te verlichten. Samengevat 
zou alleen nog de gekozen intekenaar een 
volledig administratief dossier moeten 
indienen. Dit voorstel moet nog opnieuw door 
deze Commissie behandeld worden. 
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Administratieve lasten 

Administratieve lasten zijn vervelende en 
vaak vermijdbare neveneffecten van wet- en 
regelgeving. Neveneffecten die zich voor 
ondernemingen niet altijd vertalen in directe 
kosten. Het gaat ook om tijdverlies, irritatie, 
onduidelijke formulieren enz. 

Meten om te sturen 

Administratieve lasten zijn: 
 

alle administratieve formaliteiten en 
verplichtingen, opgelegd aan onder-
nemingen, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks verbonden zijn aan de 
uitvoering, naleving en handhaving 
van een bij wet, besluit, reglement, 

omzendbrief of internationale verbin-
tenis vastgesteld recht, verbod of  

verplichting 

In de regeringsverklaring werd een 
vermindering van de administratieve lasten 
met 25% tegen het einde van de legislatuur 
vooropgesteld. Meer nog dan exact te weten 
hoeveel de administratieve lasten nu precies 
bedragen, is echter het in kaart brengen van 
de administratieve lasten, nagaan welke 
verplichtingen de meeste lasten veroorzaken, 
bekijken hoe ze kunnen verminderd worden 
en evalueren welke effecten vereenvoudi-
gingsprojecten sorteren, primordiaal. 
 
De DAV ontwikkelde de Boordtabel 
Administratieve lasten (BAL) precies met die 
bedoeling. In het vorig rapport hebben we dit 
instrument al uitvoerig beschreven. 
 
Vorig jaar kondigden we aan dat de eerste 
resultaten van de BAL in dit rapport zouden 
gepubliceerd worden. Het Sturingscomité 
vroeg echter om daaraan een lagere prioriteit 
te geven. De leden vonden de realisatie van 
een aantal vereenvoudigingsprojecten in deze 
fase belangrijker dan meten. Bovendien bleek 
het noodzakelijk om een beperkte informa-
ticatoepassing te laten ontwikkelen voor de 

BAL 
 
Doel 
 
4 Administratieve lasten meten 
4 Procedures in kaart brengen 
4 Het vereenvoudigingsproces sturen 
 
Werkmethode 
 
4 Vaststellen indicatoren van administra-

tieve lasten 
4 Indicatoren opdelen in variabelen 
4 Iedere variabele heeft een waarde 
4 Hoogste waarde = zwaarste last 
 
Administratieve lastenindex = som indicato-
ren X frequentie X aantal ondernemingen 

simulaties konden uitgevoerd en de boortabel 
gevalideerd kon worden. 
 
De Regering wou ook van de ondernemingen 
zélf weten hoe ze de evolutie van de 
administratieve lasten inschatten. Ze vroeg 
het Federaal Planbureau om daarover, samen 
met de DAV, tweejaarlijks een onderzoek uit 
te voeren. 
 
Ongeveer 7000 ondernemingen en zelf-
standigen kregen een vragenlijst in de bus. 
De vragen peilen naar de kwantitatieve en de 
kwalitatieve aspecten van administratieve 
lasten. Het Planbureau ontwikkelde speciaal 
voor dit onderzoek een website waar onder-
nemingen de enquête on line kunnen invullen 
en versturen. 
 
In tegenstelling tot de OESO-enquête van 
1998 bestaat de doelgroep nu ook uit 
zelfstandigen in hoofdberoep. De resultaten 
van dit onderzoek zullen dan ook als een 
nulmeting moeten beschouwd worden. Een 
eerste raming van de administratieve lasten 
zal eind juli beschikbaar zijn. Het eindrapport 
tegen het einde van het jaar. 
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De DAV in actie 
Uitvoering van het jaarprogramma 

Sinds eind vorig jaar plant de DAV zijn werkzaamheden op basis van een jaarprogramma , goedge-
keurd door het Sturingscomité. In dit actieplan zijn alle projecten opgenomen waar de DAV aan 
werkt en de timing waarbinnen ze zullen worden afgewerkt. 
 
Alhoewel de meeste dossiers in dit jaarverslag reeds werden behandeld, vonden we het nuttig 
hierna toch nog een beknopt overzicht te geven van alle acties die door de DAV in het afgelopen 
werkingsjaar werden ondernomen in uitvoering van dit programma. Dit overzicht laat dan ook toe 
de activiteiten van de DAV centraal te stellen.  
 
Structurele projecten 
 
In het eerste deel van dit overzicht zijn de eerder structurele dossiers opgenomen waarvoor de DAV 
uiteraard niet exclusief verantwoordelijk is, maar instaat voor het vereenvoudigingsluik ten aanzien 
van ondernemingen. Om de opvolging te kunnen verzekeren werden de meeste structurele projec-
ten opgesplitst in beheersbare deelprojecten. 

 

Realisatie principe unieke gegevens inzameling 
 
Uniek ondernemingsnummer - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
Op basis van de in het vorig werkingsjaar uitgevoerde inventaris, werkte de DAV de 
basisprincipes en doelstellingen van het ondernemingsnummer uit. Deze principes werden 
door het Sturingscomité goedgekeurd. De DAV maakte een horizontale analyse van de 
verschillende processen en stelde een datamodel op van de basisidentificatiegegevens 
vereist voor het toekennen en het beheer van het nummer. Het Ministerie van 
Economische Zaken baseerde zich o.a. op deze documenten om het lastenboek uit te 
schrijven. 
 
UME - Het gestructureerd berichtenverkeer 
Een analyse van de DAV wees uit dat de elektronische uitwisseling van de 8 attesten, die 
momenteel door FEDICT worden voorzien in het kader van het UME-project, op termijn 
zullen toelaten een 100-tal procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen. Deze 
inventaris zal o.m. toelaten het wettelijk kader zeer snel aan te passen wanneer de 
gegevensstromen operationeel worden. 
 
Starters - Sturingscomité DAV - 13/03/2001 en 27/06/2001 
De DAV bracht alle startersformaliteiten in kaart, groepeerde ze in clusters en stelde aan 
het Sturingscomité een projectmatige aanpak voor om ze te vereenvoudigen. Dit globaal 
overzicht werd intussen aangevuld met een eerste inventaris van meer dan 300 
administratieve procedures die op starters kunnen van toepassing zijn. Voor 200 van deze 
procedures werd al een infofiche opgesteld en de relevante documentatie verzameld. 
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Statistieken - Sturingscomité DAV - 13/03/2001 
De DAV werkte voor het Sturingscomité een conceptnota uit met voorstellen voor een 
structurele vereenvoudiging van de statistieken. Uitgangspunt hierbij is maximaal gebruik 
te maken van gegevens die reeds bij de administraties zelf beschikbaar zijn. Teneinde te 
kunnen beschikken over de nodige wetenschappelijke ondersteuning bij het opstellen van 
een algemene inventaris met alle gegevens die in enquêtes worden opgevraagd, werd een 
project ingediend bij de Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele 
aangelegenheden. 
 
Voorbereiding ondernemingsluik portaalsite 
 
Portal ondernemingen - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
Op basis van een peiling naar de behoeften van de ondernemingen en een analyse van de 
bestaande administratieve situatie presenteerde de DAV haar voorstellen voor de 
functioneringscriteria, de inhoudelijke opbouw en de navigatiestructuur van het 
ondernemingsluik van de portal aan het Sturingscomité. De resultaten van dit onderzoek 
zullen door FEDICT worden geïntegreerd in de functionele analyse van de portal van de 
federale overheid. 
 
Website “www.vereenvoudiging.fgov.be” - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
Na een evaluatie van deze website, opgestart door Regeringscommissaris André-Leonard, 
besliste het Sturingscomité de DAV te belasten met het verder onderhoud ervan. Deze 
werkwijze moet toelaten de informatie over de bestaande administratieve websites en de 
formulieren door federale administraties aangeboden op het web, snel te kunnen 
integreren in de geplande federale portal. 
 
Preventie nieuwe administratieve lasten 
 
Impactfiche nieuwe Europese regelgeving - Sturingscomité DAV - 30/01/2001 
De DAV werkte een impactfiche uit om overbodige administratieve lasten bij de 
totstandkoming en bij de omzetting van Europese regelgeving te vermijden. Het ontwerp 
werd tijdens een informatievergadering, voorgezeten door Staatssecretaris Neyts, voor het 
eerst voorgesteld aan de Eurocoördinatoren in de federale en regionale administraties. 
Binnenkort starten we met een aantal pilootprojecten om ze uit te testen. Dezelfde 
impactfiche zal eveneens worden uitgetest op nationaal niveau in samenwerking met de 
Minister van Landbouw en Middenstand. 
 
Meetsystemen 
 
Tweejaarlijkse enquête administratieve lasten - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
De DAV werkte samen met het Planbureau aan een enquête waarin bij ondernemingen en 
zelfstandigen gepeild wordt naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van 
administratieve lasten. De DAV nam de verzending en de invoer van de antwoorden voor 
haar rekening. Het Planbureau staat in voor de wetenschappelijke verwerking van de 
resultaten. Een tussentijds rapport wordt verwacht eind juli, het eindrapport tegen het eind 
van dit jaar. 
 
Boordtabel Administratieve Lasten (BAL) 
De informaticatoepassing voor de BAL werd dit jaar, samen met een externe consultant, 
verder ontwikkeld en uitgebouwd tot een performant evaluatiesysteem. De eerste testen 
worden nu uitgevoerd. Op basis hiervan zullen in het begin van de tweede helft van dit 
jaar de gewichten van de indicatoren uit de boordtabel definitief kunnen worden 
vastgesteld. 
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Coördinatie en stimulering netwerk 
 
Vergadering netwerk vereenvoudigingsambtenaren 
Naast de regelmatige contacten tussen medewerkers van de DAV en de 
vereenvoudigingsambtenaren, werd op 15 februari 2001 een vergadering van het netwerk 
georganiseerd. Op deze vergadering werd o.a. de gewenste samenwerking verder 
uitgediept, de methodologie nader toegelicht en de leesbaarheidsactie besproken. Tevens 
konden de leden van het netwerk kennis maken met de plannen inzake e-government, de 
mogelijkheden tot wetenschappelijke ondersteuning door de DWTC en de elektronische 
behandeling van overheidsopdrachten. 
 
Methodologie 
Een ontwerp van vereenvoudigingsmethodologie werd aan het netwerk van 
vereenvoudigingsambtenaren voorgesteld. Deze methodologie wordt nu, samen met de 
betrokken administraties, uitgetest op het voorstel om de procedure voor het aanvragen 
en/of behouden van de groene handelaars- of proefrittenplaten te vereenvoudigen. 
Daarna zal ze in een globale evaluatiemethode worden geïntegreerd. 
 
Europese en internationale projecten voor betere regelgeving en vereenvoudiging - 
Sturingscomité DAV - 27/06/2001 
De DAV werkt, als lid van een EU-expertgroep, mee aan een gemeenschappelijke 
Europese strategie voor betere regelgeving. Een eerste tussentijds rapport werd aan de 
Europese Raad van Stockholm voorgelegd, het eindrapport, dat concrete aanbevelingen 
voor de Lidstaten en voor de Commissie zal bevatten, moet tegen het einde van dit jaar 
klaar zijn. 
 
Leesbaarheid en communicatie 
 
Uitvoering beslissing Ministerraad - Sturingscomité DAV - 13/03/2001 
De DAV stimuleerde de overheidsdiensten om in uitvoering van bovenvermelde beslissing 
formulieren over te maken aan het Bureau Leesbaarheid en stond eveneens in voor de 
globale coördinatie. Dit bureau onderzocht, in samenwerking met de betrokken 
administraties, een 30-tal formulieren en formuleerde voorstellen om ze te verbeteren. 
 
Studiedag leesbaarheid 
De DAV organiseerde eind mei, in samenwerking met OFO en het Bureau Leesbaarheid, 
een studiedag voor ambtenaren over de leesbaarheidsproblematiek en een klantgerichte 
aanpak van formulieren. 

 
Concrete vereenvoudigingsdossiers 
 
In uitvoering van het jaarprogramma keurde het Sturingscomité de hierna volgende voorstellen 
goed. Ze zijn echter nog niet gerealiseerd. Die verantwoordelijkheid ligt bij de bevoegde Ministers en 
administraties. 

 
Werfmeldingen in de bouwsector - Sturingscomité DAV - 13/06/2000 
Voorstel: invoering van een unieke elektronische aangifte van bouwwerven, die de huidige 
bestaande federale werfmeldingen integreert (RSZ, Technische en Medische Inspectie van 
het Ministerie Tewerkstelling en Arbeid en Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne 
in het Bouwbedrijf). 
Actie te ondernemen door: FEDICT i.s.m. de Ministeries van Tewerkstelling en Arbeid en 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. 
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Periodiciteit van de BTW-aangiftes - Sturingscomité DAV - 13/06/2000 
Voorstel: optrekken van de drempel die toelaat trimestriële i.p.v. maandelijkse BTW-
aangiften in te dienen van 20 naar 50 miljoen BEF, wat eigenlijk gewoon neerkomt op een 
indexering van het destijds vastgestelde drempelbedrag. 
Actie te ondernemen door: Minister van Financiën en Regeringscommissaris. 
 
Aangifteprocedure concentratie ondernemingen (wetgeving economische mededinging) - 
Sturingscomité DAV - 20/09/2000 
Voorstellen: 
4 vereenvoudiging formulier door beperking van de opgevraagde gegevens tot deze 

die niet beschikbaar zijn in een andere administratie (vereist voorafgaandelijke 
realisatie van een aantal e-government-projecten) 

4 beperking van het aantal in te dienen exemplaren van het dossier (van 10 
exemplaren naar 1 exemplaar) 

Actie te ondernemen door: Minister van Economische Zaken. 
 
Administratieve verplichtingen voor leveranciers van voedingsmiddelen aan het Belgisch 
Leger - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
Voorstel: afschaffing van de leveranciersverbintenis die jaarlijks gevraagd wordt door alle 
afdelingen van het Belgisch leger aan hun leveranciers van voedingswaren. Voor 
leveringen door Belgische producenten of leveranciers van voedingsmiddelen aan 
eenheden in het binnenland is immers de algemeen regelgeving inzake voedselkwaliteit en 
zijn de daarin voorziene controleprocedures al van toepassing. 
Actie te ondernemen door: Minister van Landsverdediging. 
 
Educatief verlof: vereenvoudiging van de procedure - Sturingscomité DAV - 20/12/2000 
Voorstellen: formulering van diverse vereenvoudigingspistes, gaande van het afschaffen 
van bepaalde documenten en het verhogen van de leesbaarheid ervan, over het gebruik 
van gegevens aanwezig in andere overheidsdiensten, tot een volledige herziening en 
coördinatie van de wetgeving. 
Actie te ondernemen door: Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de NAR, in uitvoering 
van het professioneel akkoord. 
 
Afschaffing certificatieverplichting bij leveringen aan de overheid - Sturingscomité DAV -  
20/12/2000 
Voorstellen: 
4 schrapping van de verplichting van ondertekening en manuele certificatie van 

facturen, afgeleverd door aannemers van overheidsopdrachten 
4 expliciete opheffing van het Ministerieel Besluit van 14 september 1966 (aanvraag 

vrijstelling certificatieverplichting) 
4 afschaffing van de verplichting om facturen en andere schuldvorderingen in drie 

exemplaren i.p.v. één te moeten afleveren 
Actie te ondernemen door: Minister van Financiën en Regeringscommissaris. 
 
Afschaffing controleboek voor beenhouwers - Sturingscomité DAV - 30/01/2001 
Voorstellen:  
4 afschaffing van het, in toepassing van het koninklijk besluit van 4 december 1934 

op de controle van de prijzen van slachtvee en de varkens, vereiste controleboek 
voor beenhouders 

4 gebruik mogelijkheden informatietechnologie en bestaande handels- of 
vervoersdocumenten bij het opzetten van een nieuw registratiesysteem in het kader 
van de etikettering van vleesproducten 

Actie te ondernemen door: Ministers van Economische Zaken, van Financiën, van 
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van Landbouw en Middenstand. 
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Brugpensioenen: vereenvoudiging aangifte- en inningsprocedure bijdragen - 
Sturingscomité DAV - 30/01/2001 
Voorstellen: door de DAV werden, na een grondige analyse van de aangifte- en 
bijdragestromen verschillende vereenvoudigings- en centralisatiepistes uitgewerkt waarbij 
maximaal gebruik gemaakt wordt van de bij de administraties beschikbare gegevens 
(actueel: vijf verschillende inhoudingen of bijdragen, beheerd door RSZ, RVP en RVA). 
Actie te ondernemen door: Ministers van Tewerkstelling en Arbeid en Sociale Zaken en de 
NAR, in uitvoering van het professioneel akkoord. 
 
Apothekers - vrije verzekeringen: uniek aangifteformulier - Sturingscomité DAV – 
13/03/2001 
Voorstellen: 
4 invoering van een uniek aangifteformulier voor de uitwisseling van gegevens over 

verstrekte geneesmiddelen tussen apothekers en verzekeraars bij de terugbetaling 
van geneesmiddelen door de verzekeraars in uitvoering van vrije aanvullende 
verzekeringsstelsels 

4 het gebruik van dergelijke unieke formulieren veralgemenen voor de mededeling 
van de kostprijs van medische prestaties door andere medische beroeps-
beoefenaars 

Actie te ondernemen door: Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu. 

Plannen tweede helft 2001 
 
Het jaarprogramma wordt halfjaarlijks aangevuld met nieuwe dossiers. Volgende punctuele 
dossiers staan, naast de verdere opvolging van de structurele projecten en het toezicht op de 
realisatie van de hierboven vermelde voorstellen, reeds op de agenda voor de tweede helft van dit 
jaar: 

 
Problematiek fiscale zegels - Streefdatum DAV - 30/09/2001 
Doelstelling: in samenwerking met de Minister en de administratie van Financiën de 
inventarisatie afwerken van de procedures waarbij fiscale zegels gebruikt worden en met 
de betrokken administraties nagaan in hoeverre deze zegels kunnen worden afgeschaft 
of vervangen door een alternatief betalingsmiddel. 
 
Vestigingsattesten - bewijs beroepsbekwaamheid - Streefdatum DAV – 15/09/2001 
Doelstelling: uitwerken van een globaal voorstel voor de aflevering van attesten inzake 
beroepsbekwaamheid, rekening houdend met de toekomstige mogelijkheden van de 
UME zodat de attesten niet telkens meer aangevraagd en afgeleverd hoeven te worden. 
 
Vereenvoudiging inzake handelaars - en proefrittenplaten DIV - Streefdatum DAV – 
15/09/2001 
Doelstelling: aan de hand van de vereenvoudigingsmethodologie, uitwerken van 
voorstellen tot vereenvoudiging van de procedure die garagehouders op het ogenblik 
van een eerste aanvraag en vervolgens jaarlijks dienen te doorlopen m.b.t. het behoud 
van hun groene handelaars- of proefrittenplaten. 
 
Verplichte kennisgevingen notarissen bij verkoop onroerend goed of hypothecaire 
inschrijving - Streefdatum DAV - 30/09/2001 
Doelstelling: op vraag van de federatie van notarissen en in samenwerking met 
Regeringscommissaris Zenner onderzoek naar de mogelijkheden tot vereenvoudiging 
van de huidige papierstroom en eventuele vervanging ervan door een elektronisch 
berichtenverkeer (inschakeling in UME). 
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Uniek vergunningsdossier kleinhandel voeding - Streefdatum DAV - 30/09/2001 
Doelstelling: de verschillende verplichtingen en vergunningsaanvragen (brood, vlees, 
tabak, dranken, enz.) in de voedingshandel groeperen tot één uniek vergunningsdossier 
waarin alle aspecten vervat zijn. 
 
BTW-register slachthuizen - Streefdatum DAV - 15/10/2001 
Doelstelling: antwoorden op de adviesaanvraag van het Ministerie van Financiën omtrent 
het bovenvermelde register. Aftoetsen van de voorstellen van de BTW-administratie aan 
de registers reeds verplicht in toepassing van de landbouwwetgeving en in het kader van 
de bewaking van de voedselketen. 
 
Oprichting vennootschappen - Streefdatum DAV - 15/10/2001 
Doelstelling: een voorstel uitwerken, inclusief haalbaarheidsstudie, tot centralisatie van de 
verschillende oprichtingsformaliteiten (neerlegging griffie, registratie en publicatie) voor 
vennootschappen, met bijzondere aandacht voor het ter beschikking stellen van de 
statuten aan overheidsdiensten die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun 
opdrachten. 
 
Begrip “zetel” in het ondernemingsregister - Streefdatum DAV - 15/11/2001 
Doelstelling: formuleren van een gemeenschappelijk bruikbaar en uitwisselbaar begrip, 
vertrekkende van de analyse van de verschillende bestaande begrippen om lokale niveaus 
te definiëren in de economische, sociale en fiscale wetgeving. 
 
NACE codificatie (activiteitencodes) - Streefdatum DAV - 15/12/2001 
Doelstelling: op basis van het actueel gebruik van de nomenclatuur van de 
beroepsactiviteiten door de verschillende administraties, de verschillende interpretaties 
harmoniseren , met de bedoeling:  
4 de resultaten van deze juridische en functionele analyse  in het ondernemings-

register te integreren 
4 ze ook bij vereenvoudiging van de statistieken te gebruiken 
 
Erkenningvoorwaarden aannemers - Streefdatum DAV - 15/12/2001 
Doelstelling: uitwerken van een voorstel tot vereenvoudiging van de erkennings- en 
inschrijvingsprocedures voor aannemers van bouw- en infrastructuurwerken. 
 
Uniek vergunningsdossier: horecasector - Streefdatum DAV - 15/12/2001 
Doelstelling: onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van een uniek vergunnings-
dossier voor de horecasector, waarin alle afzonderlijke procedures op federaal niveau 
gegroepeerd worden. 
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Niet-openbare telecommunicatie-
netwerken 
 
23/09/1999 
Vereenvoudiging van de aangifte en 
overdrachtprocedure inzake niet-
openbare telecommunicatienetwer-
ken door de aanpassing van het 
wettelijk kader, het bundelen van 
alle informatie en het ter beschik-
king stellen van deze informatie en 
de betreffende formulieren op het 
web. 
 
Statistiekluik RSZ-kwartaal-aangifte 
 
01/10/1999 
Door een aanpassing van haar 
informatica programma’s kon de 
RSZ vanaf het 4de kwartaal 1999 
voor alle werkgevers de verplichting 
afschaffen om het statistiekraam bij 
de trimestriële aangifte te voegen.
De instructies voor de werkgevers 
werden in die zin aangepast. 
 
Huurlijndiensten 
 
24/11/1999 
Een potentiële exploitant van 
huurlijndiensten moet 4 weken voor 
het begin van de commerciële 
exploitatie een aangifte doen. Deze 
procedure werd vereenvoudigd 
door het aanpassen van het 
wettelijk kader, het invoeren van 
een eenvoudig aangifteformulier, 
het bundelen van alle informatie op 
het web en het hanteren van het 
principe van de zelfcertificatie. 

Farmaceutische specialiteiten en lijst 
terugbetaalbare geneesmiddelen 
 
24/12/1999 
De Wet van 24 december 1999 
houdende sociale en diverse 
bepalingen vereenvoudigde de 
procedure tot inschrijving van een 
farmaceutische specialiteit op de lijst 
van terugbetaalbare geneesmidde-
len, evenals het beheer van deze 
lijst en van de nomenclatuuraanpas-
singen. 
Deze wet voorziet eveneens een 
vereenvoudiging van de procedure 
van erkenning en inschrijving van 
verleners van bijzondere zorgen en 
van het bijhouden van hun 
administratief- of erkenningsdossier. 
 
Veiligheidssignalisatie internationaal 
vrachtverkeer 
 
31/12/1999 
In uitvoering van een reglement van 
de Verenigde Naties, werd een 
internationale harmonisering be-
werkstelligd van de laterale veilig-
heidssignalisatie van voertuigen. 
België was, samen met Nederland, 
het eerste land dat deze omzetting 
heeft gerealiseerd. Dank zij deze 
aanpassing kunnen wegver-
voerders in België en Nederland 
dezelfde laterale signalisatie 
gebruiken. 
 
Gegevensinzameling inkopers melk 
en melkproducten 
 
01/01/2000 
Vervanging van de jaarlijkse 
aangifteformaliteiten door een 
voorgedrukte verklaring. Deze 
verklaring wordt opgemaakt door de 
administratie op basis van de 
maandelijkse aangiftes. Betrokke-
nen dienen enkel nog te onderte-
kenen en terug te sturen. 
 
Slachtpremies 
 
01/01/2000 
Automatische toekenning van de 
slachtpremies aan producenten en 
afschaffing van de individuele aan-
gifte van geslachte dieren, door het 
verbinden van de database premie-
aanvragen met de Saniteldatabase. 
 
Drempels jaarrekeningen 
 
01/01/2000 
Door het K.B. van 17 februari 2000 
werden de drempels vanaf wanneer 
een volledig boekhoudkundig 
schema dient opgesteld te worden, 

het opmaken van een jaarverslag 
en de aanstelling van een commis-
sarisrevisor verplicht zijn, opgetrok-
ken met ongeveer 25%. Bedrijven 
worden op die manier vrijgesteld 
van verplichtingen die hun omvang 
niet rechtvaardigt. 
 
Individueel document en speciaal 
personeelsregister bouw 
 
31/03/2000 
De Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid heeft bij K.B. van 31 maart 
2000 bovenvermelde verplichtingen 
geschrapt. 
Bij de invoering van de onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling 
(DIMONA) in de bouwsector, werd 
de afschaffing van deze verplichting 
over het hoofd gezien. Deze 
vergetelheid werd door de DAV 
gesignaleerd in de Werkgroep 
Modernisering voor de Sociale 
Zekerheid. 
 
Permanente inventaris van 
research- en ontwikkelingsinspan-
ningen 
 
01/04/2000 
Door de DWTC werd de bovenver-
melde enquête op de website 
geplaatst, zodat ze kan worden 
gedownload en op een gecontroleer-
de wijze ingevuld. 
 
Huisschakelaars inzake tele-
fonie (PABX) 
 
08/04/2000 
Door de afschaffing van de 
erkenning, die de installateurs van 
dergelijk materiaal van het BIPT 
moesten krijgen, en van het 
systeem van de interventiecontrac-
ten voor het onderhoud, kunnen 
ondernemingen nu dergelijke 
toestellen vrij installeren en 
onderhouden zonder tussenkomst 
van het BIPT. Burgers kunnen deze 
toestellen laten installeren of 
onderhouden zonder bijkomende 
administratieve formaliteiten. 
 
Aanvragen steun voor de teelt van 
bepaalde landbouwgewassen, 
runderen en schapen 
 
15/04/2000 
Vergaande informatisering en 
vereenvoudiging van de procedure. 
De producenten moeten niet langer 
alles zelf invullen. Ze krijgen een 
voorgedrukt formulier met de 
gegevens en fotoplannen van het 
jaar daarvoor dat enkel nog dient 
bevestigd of verbeterd te worden.
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Overheidsopdrachten: bulletin der 
aanbestedingen 
 
01/05/2000 
Sinds begin mei 2000 kan het 
Bulletin der Aanbestedingen on line 
geraadpleegd worden op de website 
van het Ministerie van Justitie. De 
toegang tot deze informatie werd zo 
aanzienlijk vereenvoudigd. Onder-
nemingen kunnen nu dus gericht 
zoeken naar aanbestedingen die 
hen interesseren. 
 
Werkgevers - kopie van het 
wet op de kruispuntbank 
 
12/08/2000 
Door het Sturingscomité van de 
DAV werd, in nauwe samenwerking 
met het beheerscomité van de KSZ, 
op 13 juni 2000 voorgesteld boven-
vermelde verplichting af te schaffen. 
Op initiatief van de Minister van de 
Sociale Zaken werd de betreffende 
wettelijke bepaling zó aangepast 
dat de algemene informatieplicht 
door de werkgever blijft bestaan, 
maar niet meer de verplichting de 
tekst van de wetgeving ter beschik-
king te houden van de werknemers. 
 
Afschaffing vergunning verkoop 
melkprodukten 
 
04/10/2000 
Artikel 8 van het K.B. van 17 sep-
tember 2000 heft het K.B. van 27 
februari 1963 betreffende de 
verdeling van melkproducten op, 
waarin bovenvermelde vergunning 
was opgenomen. Enkel producen-
ten die zelf hun producten op de 
markt brengen, dienen nog over 
een vergunning te beschikken. 
 
Elektronische handtekening - 
juridische waarde 
 
20/10/2000 
Door de Wet van 20 oktober 2000 
werd in het burgerlijk en gerechte-
lijk wetboek de mogelijkheid inge-
bouwd gebruik te maken van een 
elektronische handtekening en de 
schriftelijke kennisgevingen te laten 
gebeuren per brief, telegram, telex, 
telefax, elektronische post of ieder 
ander telecommunicatiemiddel dat 
resulteert in een schriftelijk stuk aan 
de zijde van de geadresseerde. 
 
RTTE - erkenningprocedure tele-
communicatietoestellen 
 
31/10/2000 
De voorafgaande erkenningsproce-
dure voor het op de markt brengen 

van een telecommunicatietoestel 
werd vervangen door een zelfcertifi-
catie, gekoppeld aan controle a 
posteriori. 
 
Oorsprongscertificaten 
 
01/11/2000 
Door het M.B. van 14 september 
2000 werd door de Minister van 
Economische Zaken de procedure 
vereenvoudigd voor het verkrijgen 
van oorsprongscertificaten. In de 
eerste plaats dient de aanvraag niet 
langer in dubbel ingediend te wor-
den en ten tweede werd in de 
mogelijkheid voorzien om de be-
wijslast bij het herhaald aanvragen 
van certificaten gevoelig te vermin-
deren door het vooraf indienen van 
een basisdossier, dat één jaar geldig 
blijft en jaarlijks hernieuwbaar is. 
 
Globale landbouwtelling - NIS 
 
15/11/2000 
Het NIS voert jaarlijks (op 15 
november) via de gemeentelijke 
diensten een steekproefenquête 
over de winterbezaaiingen en de 
rundvee- en varkensstapel bij de 
landbouwondernemingen uit. In 
toepassing van het K.B. van 5 
februari 2001 worden vanaf het jaar 
2000 nog slechts 15.000 i.p.v. 
55.000 ondernemingen bevraagd. 
 
Vergunningsprocedure spraak-
telefonie 
 
28/11/2000 
Door het K.B. van 27 oktober 2000 
werd bovenvermelde vergunnings-
procedure aanzienlijk vereen-
voudigd. Zo moet de aanvrager o.a. 
niet langer onrealistische en onwe-
zenlijke vooruitzichten opnemen in 
zijn aanvraagdossier (vooruitzichten 
voor 5 i.p.v. 15 jaar) en werden de 
toekenningstermijnen meer dan 
gehalveerd. 
 
Loonenquêtes NIS 
 
01/01/2001 
De jaarlijkse enquête van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 
naar de structuur en de verdeling 
van de lonen en de vierjaarlijkse 
enquête naar de arbeidskosten 
konden vanaf 2001 gevoelig 
vereenvoudigd worden door gebruik 
te maken van beschikbare 
administratieve bestanden. Zo 
moeten de ondernemingen voor de 
enquête naar de arbeidskosten 
slechts 14 van de 33 door Eurostat 
gevraagde gegevens meer invullen. 

De DAV ondersteunde dit vereen-
voudigingsinitiatief (datalinking) van 
het NIS door in 1999 rechtstreeks 
tussen te komen bij de beheerders 
van bovenvermelde administratieve 
bestanden en alle betrokkenen rond 
de tafel te brengen. 
 
Codificatie vennootschapswetgeving 
 
06/02/2001 
Door het K.B. van 30 januari 2001 
tot uitvoering van het Wetboek van 
vennootschappen werden alle 
uitvoeringsbepalingen inzake 
vennootschappen en hun boek-
houdkundige verplichtingen geïnte-
greerd in één besluit. De toepassing 
van de regelgeving wordt op die 
manier aanzienlijk eenvoudiger en 
transparanter. 
 
Privacywetgeving 
 
13/02/2001 
Door de codificatie en hergroepering 
van de reglementaire bepalingen 
inzake de verwerking van persoons-
gegevens in het K.B. van 13 februari 
2001 werd deze regelgeving veel 
transparanter en eenvoudiger 
(opheffing 11 afzonderlijke be-
sluiten, invoering van een goedko-
pere elektronische aangifteproce-
dure, invoering principe automa-
tische aanvaarding en realistische 
overgangsperiode). 
 
Werkgevers - tuinbouwsector 
 
07/03/2001 
Afschaffing van de verplichting om 
vaste, voltijdse werknemers te 
vermelden in het aanwezigheidsre-
gister (K.B. van 14 februari 2001 tot 
wijziging van het K.B. van 17 juni 
1994 betreffende het bijhouden van 
een aanwezigheidsregister). 
 
Jaarlijkse landbouwtelling NIS 
 
01/05/2001 
Jaarlijks dienen ongeveer 64.000 
landbouwondernemingen informatie 
te verstrekken inzake: de opper-
vlakten van de teelten, de veesta-
pel, de arbeidskrachten tewerkge-
steld in de landbouw, het materieel 
en de gebruikte installaties. Door de 
rechtstreekse bevraging van 
administratieve gegevensbanken 
kon in het K.B. van 02 april 2001 
het aantal rechtstreeks opgevraag-
de gegevens met ongeveer 40% 
verminderd worden. 
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Voorzitter 
Luc Luyten Kabinet van de Eerste Minister 
Ondervoorzitter 
Machteld Ory 

Kabinet van de Minister van Middenstand en 
Landbouw 

Vertegenwoordigers van de Ministers 
Roland Rosoux Financiën 
Philippe Mettens Economie en Wetenschappelijk onderzoek 
Michel Preud’homme Tewerkstelling en Arbeid 
Monique Raquet Sociale Zaken 
Vertegenwoordigers van de werkgevers 
Niko Demeester  
Karel Uyttendaele  
Anne Dumont  
Charles Istasse  
Vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de KMO’s 
Joëlle Pirlet  
Johan Bortier  
Vertegenwoordigers van de werknemers 
Katrien Verwimp  
Philippe Borsu  
Vertegenwoordigers van de administraties 
Michel Damar Ontslagnemend 
Frank Robben  
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Erwin De Pue 
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 Tel e-mail 

Directeur-generaal   

Erwin De Pue 02/289 00 73 erwin.depue@premier.fed.be 

Adjunct-directeur-generaal 

Dominique De Vos 02/289 00 68 dominique.devos@premier.fed.be 

Opdrachthouders 

Monique Bruyere 02/289 00 67 monique.bruyere@premier.fed.be 

Paul Dubuisson 02/289 00 69 paul.dubuisson@premier.fed.be 

Jean-Henri Frère 02/289 00 62 jean-henri.frere@premier.fed.be 

Michel Jaupart 02/289 00 71 michel.jaupart@premier.fed.be 

Jocelyne Julemont 02/289 00 63 jocelyne.julemont@premier.fed.be 

Luc Mariën 02/289 00 70 luc.marien@premier.fed.be 

Kathy Vanhoorne 02/289 00 72 kathy.vanhoorne@premier.fed.be 

Medewerkers  

Agnes Balemans 02/289 00 64 agnes.balemans@premier.fed.be 

Sophie Blot 02/289 00 60 sophie.blot@premier.fed.be 

Jan De Backer 02/289 00 61 jan.debacker@premier.fed.be 

Martine Poncelet 02/289 00 65 martine.poncelet@premier.fed.be D
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Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen  
André Debière 02/209 13 45 andre.debiere@capac.fgov.be 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
Christine Miclotte 02/509 30 51 christine.miclotte@rsz.fgov.be 

 Tel e-mail 

Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden 

Fabrice Carton 02/238 34 21 cart@belspo.be 

Ministerie van Ambtenarenzaken 

Pierre Vermeulen 02/287 42 59 pierre.vermeulen@mazfp.fed.be 

Ministerie van Justitie 

Josiane Paul 02/542 69 96 josiane.paul@just.fgov.be 
Ministerie van Binnenlandse Zaken  
Michel Van Oversteyns 02/500 21 46 michel.vanoversteyns@mibz.fgov.be 
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Paul Rietjens 02/501 87 55 paul.rietjens@diplobel.fed.be 
Ministerie van Landsverdediging  
Jean-François Marcel 02/701 69 48 - 
Ministerie van Financiën  
Arlette Henrotte 02/210 65 91 arlette.henrotte@minfin.fed.be 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid  
Piet Van Ermen 02/233 40 12 vanermep@meta.fgov.be 
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 
Willem Lambrechts 02/210 59 16 willem.lambrechts@minsoc.fed.be 
Ministerie van Middenstand en Landbouw 
Vincent Branders 02/211 06 70 vincent.branders@cmlag.fgov.be 
Ministerie van Economische Zaken 
Sigrid Vergauwe 02/506 59 08 sigrid.vergauwe@mineco.fgov.be 
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
Josiane Van Waesberghe 02/233 15 12 J.vanwaesberghe@vici.fgov.be 

Rijksdienst voor Ziekte– en Invaliditeitsverzekering 
Ludwig Moens 02/739 70 06 ludwig.moens@riziv.fgov.be 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
Micheline Schaus 02/507 64 83 micheline.schaus@rsvz-inasti.fed.be 
Fonds voor Arbeidsongevallen 
Séverin Orlowski 02/506 84 51 severin.orlowski@faofat.fgov.be 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
Théo Schollen 02/515 44 37 tschollen.@hbac.onerva.fgov.be 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
Maria-Christina De Waele 02/237 25 49 Com@Rkw-Onafts.fgov.be 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 
Peter Maes 02/741 84 20 peter.maes@ksz.fgov.be 
Fonds voor Beroepsziekten 
Claude Gerlache 02/226 62 85 Claude.GERLACHE@Fmp.fgov.be 
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 
Françoise Colle-Weber 02/642 06 30 francoise.colle@ossom.fgov.be 
Hulpkas voor Ziekte– en Invaliditeitsverzekering 
Jacques Plaisant 02/229 35 27 jplaisant@caami-hziv.fgov.be 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 
Miguel Demeter 02/629 92 30 miguel.demeter@onva.fgov.be 
Rijksdienst voor Pensioenen 
François de Groulart 02/529 21 43 francois.degroulart@rvponp.fgov.be 
RSZ-PPO 
Peter Contreras 02/238 32 72 peter.contreras@rszppo.fgov.be 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicaties 
Piet Steeland 02/226 87 58 piet.steeland@bipt.be 
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Modernisering van de openbare besturen - Copernicusplan 
De heer Luc VAN DEN BOSSCHE: Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen 
Copernicus-gebouw (6de et 7de verdieping) - Wetstraat, 51 - B-1040 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 790 58 00 - Fax: 32 2 790 57 90 
kabinet-cabinet@mazfp.fgov.be 
http://www.copernic-us.be 

E-government 
Frank ROBBEN: e-gov coördinator 
Sint-Pieterssteenweg, 375 - B-1040 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 741 84 02 - Fax: 32 2 741 83 00 
frank.robben@ksz-bcss.fed.be 
http://www.fedict.be 

Enquête administratieve lasten 
Chantal KEGELS 
Federaal Planbureau - Kunstlaan, 47/ 49 - B-1000 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 507 74 41 
enquetes@plan.be 
http://www.enquetes.be 

Leesbaarheid van administratieve teksten 
Michel LEYS 
Adviesbureau Leesbaarheid - Voorlopige Bewindstraat, 15 - B-1000 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 229 73 16 - Fax: 32 2 217 53 48 
isbo@ofoifa.fgov.be 

Vereenvoudigingsinitiatieven t.a.v. ondernemingen 
DAV 
Hertogsstraat, 4 - B-1000 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 289 00 60 - Fax: 32 2 289 00 76 
dav@premier.fed.be 
http//www.vereenvoudiging.fgov.be 

Vereenvoudiging van fiscale procedures 
De heer Alain ZENNER: Regeringscommissaris 
Wetstraat, 18 - B-1000 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 233 83 75 - Fax: 32 2 233 83 51 
comm@ckfin.minfin.be 
http://www.alainzenner.com 

Vereenvoudigingen t.a.v. sociale verzekerden 
Mevrouw Greet VAN GOOL: Regeringscommissaris 
Wetstraat, 62 - B-1040 BRUSSEL 
Tel.: 32 2 234 65 50 - Fax: 32 2 234 65 60 
http://www.vangool.fgov.be 
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