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1. Zie “Vereenvoudiging omkaderd met 
een plan”, in Nieuwsbrief 2016/3 of op 
www.brulocalis.brussels > Documenten.

Kunt u nog eens herhalen wat het doel van 
administratieve vereenvoudiging is en hoe het 
Gewest dat doel wil bereiken?

Cathy Marcus: “Administratieve vereenvoudiging 
is gericht op een vermindering van de 
administratieve lasten voor de gebruikers van 
overheidsdiensten, zowel burgers als bedrijven. 
Dat brengt heel wat voordelen mee: besparing 
van tijd en geld, minder verplaatsingen maar ook 
meer transparantie en autonomie en een grotere 
efficiëntie.

Easybrussels werd in 2015 opgericht na een 
aanbeveling van de Economische en Sociale Raad 
(ESR) om een nieuw plan voor administratieve 
vereenvoudiging in te voeren in het Brussels Gewest 
en dit plan op te volgen. We hebben dus de acties 
vastgelegd in het Plan voor Administratieve 
Vereenvoudiging 2015-2020.

Het “Plan voor Administratieve 
Vereenvoudiging 2015-2020” 
is opgenomen in het eerste 
activiteitenverslag van Easybrussels, 
beschikbaar op easy�brussels 

Easybrussels treedt op als schakel tussen het 
beleid voor administratieve vereenvoudiging en 
alle instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Hoe doen we dat? Door middel van ons 
stuurcomité. Iedere Brusselse gewestelijke instelling 
machtigt een vertegenwoordiger om deel te nemen 
aan de werkzaamheden van het stuurcomité van 
Easybrussels. Ook vertegenwoordigers van de leden 
van de Brusselse regering nemen eraan deel. Op die 
manier garanderen we een gecoördineerde aanpak 
van de administratieve vereenvoudiging in het 
Brussels Gewest.

Easybrussels gaat de strijd aan met administratieve 
complexiteit, dat een groot risico vormt voor 
de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers 
en bedrijven, maar ook voor hun perceptie van 
de overheidsdienst. Daarom blijf ik hameren op 

een constante verbetering van de administratie. 
De openbare dienstverlening moet efficiënter 
worden door het aantal overbodige stappen te 
beperken. Alleen zo zullen we onze gebruikers 
een comfortabeler gevoel kunnen geven en hun 
vertrouwen winnen.”

BRULOCALIS, PARTNER 
VOOR VEREENVOUDIGING
In 2016 tekende Brulocalis een 
samenwerkingsakkoord met 
Easybrussels� Met dit akkoord gaat de 
vereniging van de Brusselse steden 
en gemeenten de verbintenis aan om 
de negentien gemeenten en OCMW’s 
van het Gewest te sensibiliseren voor 
vereenvoudigingsprojecten en een 
lokale vereenvoudigingsstrategie uit te 
werken� Op lokaal niveau is Brulocalis de 
partner bij uitstek voor de administratieve 
vereenvoudiging van de Brusselse 
gemeenten en OCMW’s� De vereniging 
wil de instanties van de gemeenten en 
OCMW’s maar ook de hoge ambtenaren 
van de plaatselijke besturen sensibiliseren 
voor administratieve vereenvoudiging 
door middel van vergaderingen en via 
haar media en communicatiekanalen�

DE UITDAGINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE 
VEREENVOUDIGING
Afgelopen december werd de website “easy�brussels” van het Brussels agentschap voor 
administratieve vereenvoudiging Easybrussels gelanceerd� Een ideale gelegenheid voor Brulocalis 
om terug te komen1 op het belang van administratieve vereenvoudiging via een interview met de 
directrice van Easybrussels, Cathy Marcus�

 > Cathy MARCUS,  
directrice Easybrussels
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Naast de digitalisering van de processen die 
de meeste hoofdlijnen van de administratieve 
vereenvoudiging omvatten, focust Easybrussels 
ook op de verbetering van de regelgeving. Wat 
houdt dat precies in?

Cathy Marcus: “Dat klopt en de reden is 
heel simpel: om de administratieve lasten te 

kunnen verminderen, moeten ook de bestaande 
regelgevingen herzien worden. Als die te zwaar zijn 
voor de gebruikers, moeten ze aangepast worden. 
Zo eenvoudig is het.

Het ‘better regulation’-principe heeft als doel 
de reglementaire verplichtingen voor bedrijven, 
burgers en openbare besturen te verminderen. In 
die context herzien we de huidige regelgevingen en 
procedures met de instanties van het stuurcomité 
van Easybrussels. Het geeft ons de mogelijkheid 
om concrete voorstellen voor verbetering en 
vereenvoudiging aan te reiken.”

De regering keurde een Plan voor 
administratieve vereenvoudiging goed, dat haar 
actie omkadert. Wat staat erin?

Cathy Marcus: “De administratieve 
vereenvoudigingsstrategie van het Brussels 
Gewest voor 2015-2020 is onderverdeeld in 
twee algemene doelstellingen: enerzijds hebben 
we met het stuurcomité het overleg versterkt en 
anderzijds hebben we ons de ambitie gesteld om 
de administratieve lasten tegen 2025 met 25 % te 
verminderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Die eerste doelstelling leidde tot de oprichting van 
Easybrussels. Het plan structureert de hele actie 
van de regering en deelt ze in acht strategische 
doelstellingen in. Het resultaat zijn liefst 125 acties, 
die we hier uiteraard niet in detail gaan bespreken.”

Het Plan is gekoppeld aan constante evaluaties 
en verbeteringen. Hoe gaat u die meten?

 > Selectie te scannen documenten voor archivering

ELEKTRONISCH BEHEER VAN HET SECRETARIAAT 
VAN DE VERGADERINGEN
BOS (“BO Secrétariat”) is een IT-instrument om 
de goedkeuring en officiële ondertekening 
van documenten en dossiers te beheren, een 
tool voor administratieve vereenvoudiging 
dus� Momenteel wordt het gebruikt 
door de Brusselse gemeenten en enkele 
gewestelijke en bicommunautaire besturen� 
Het dient onder meer om de beslissingen 
van het college en de gemeenteraad 
te formaliseren� Welke veranderingen 
zou u willen zien in de gemeenten?

Cathy Marcus: “De massa documenten 
die de schepenen moeten ondertekenen 
in een gemeente is enorm! Toch is voor 
het grootste deel van die documenten 
geen schriftelijke handtekening vereist�

Met een systeem als BOS kunnen goed te 
keuren documenten in batches beheerd 
worden volgens de bevoegdheden van de 
schepenen� Volgens ons kan dit instrument 
nog meer benut worden door alle besturen, 

zowel op het vlak van besluitvorming als 
binnen de diensten, bijvoorbeeld wanneer 
verantwoordelijken van grote afdelingen 
aanzienlijke hoeveelheden documenten 
moeten goedkeuren� Het kan ook goed 
van pas komen en veel tijd besparen bij 
de goedkeuring en ondertekening van 
grote hoeveelheden dossiers met dezelfde 
inhoud, zoals de ondertekening van attesten, 
openbare informatie en modelbrieven�

Bovendien is het belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen een verbeterde 
workflow voor de validatie van documenten 
binnen grote diensten of tussen diensten 
en het denkproces over de delegatie van 
de bevoegdheid voor de ondertekening 
van beslissingen� Manueel ondertekenen 
heeft nog altijd een heel sterke symboliek, 
vooral bij de oudere generaties voor 
wie een elektronische equivalent nog 
altijd niet dezelfde betekenis heeft�”
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Samen de administratie vereenvoudigen!

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

Van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
een duidelijke schakel 

in de Belgische 
administratieve 

vereenvoudiging 
maken

Een doeltreffende 
sturingsstructuur 
voor het Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest ontwikkelen 
op het vlak van 
administratieve 
vereenvoudiging

Een geïntegreerde  
visie op administratieve 

vereenvoudiging 
ontwikkelen binnen 

het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De administratieve 
processen verbeteren

De bedrijven 
betrekken bij de 
administratieve 

vereenvoudiging

De informatie- en 
communicatietech-
nologie ontwikkelen 
ten dienste van 
de administratieve 
vereenvoudiging

De plaatselijke 
besturen betrekken 
bij de administratieve 
vereenvoudiging

8 DOELSTELLINGEN 
VOOR 2015 – 2020



2. De omzendbrief heeft geen 
betrekking op de gemeenten.

Cathy Marcus: “De regering wil de voortgang van 
de dossiers absoluut kunnen volgen en daarvoor 
zijn er dus verschillende indicatoren vastgelegd. 
Easybrussels ontwikkelde een instrument om 
de acties van het plan te controleren en zo een 
efficiënte follow-up van de verbeteringsmaatregelen 
van onze overheidsdiensten te garanderen voor de 
gebruikers. Met dit monitoringinstrument kunnen we 
de follow-up van de acties in het Brussels Gewest 
beter vatten. Wanneer we samenkomen met het 
stuurcomité van Easybrussels, kunnen we op die 
manier de objectieve vooruitgang van de acties 
bepalen en onze waarnemingen en ervaringen met 
de besturen terugkoppelen naar de regering.

Ieder jaar maken we voor de regering een verslag op 
met deze vaststellingen en onze aanbevolen acties. 
Het schetst een kader voor de prioriteiten van het 
jaar nadien.”

In 2016 hebben we Fadila Laanan, 
Staatssecretaris voor administratieve 
vereenvoudiging, geïnterviewd. Zij zei toen 
dat het de bedoeling was om de gerealiseerde 
vermindering van administratieve lasten te 
kunnen meten en in cijfers uit te drukken. Hoe 
meet u die lasten?

Cathy Marcus: “Door een combinatie van enerzijds 
kwalitatieve evaluaties via tevredenheidsonderzoeken 
en anderzijds kwantitatieve evaluaties door 
toepassing van de Standard Cost Model-methode 
(SCM). Die methode analyseert systematisch 
alle cijfergegevens van administratieve lasten 
die verband houden met een regelgeving voor 
de gebruiker. Bijvoorbeeld de gemiddelde 
verplaatsingstijd, de kosten die gepaard gaan met 
een administratieve actie. Al die gegevens worden 
verzameld om de totale last voor de gebruiker te 
meten.” 

ONLINE PUBLICATIE VAN OPENBARE 
AANBESTEDINGEN IN HET GEWEST

Sinds 1 december 2017 legt een nieuwe 
omzendbrief de gewestelijke besturen2 en de 
Brusselse Instellingen van Openbaar Nut op om 
bedrijven systematisch te informeren over de online 
publicatie van openbare aanbestedingen. Het doel 
is om het bestuur transparanter te maken, openbare 
aanbestedingen toegankelijker te maken en de 
economische activiteit te versterken, vooral die 
van KMO’s en ZKO’s. De omzendbrief is dus een 
hefboom voor administratieve vereenvoudiging.

Openbare aanbestedingen vertegenwoordigen 
ongeveer 15 % van het bbp. Aangezien het 
economisch belang groot is, heeft het Brussels 
Gewest de aanbevelingen van de Europese 
instanties gevolgd en zich ertoe verbonden om 
openbare aanbestedingen zo snel mogelijk online te 
plaatsen. Op die manier sluit het Gewest aan op een 
digitale benadering die zich meer openstelt voor 
alle Brusselse ondernemingen.

Door hun openbare aanbestedingen online te 
publiceren op het platform e-Procurement geven 
de gewestelijke besturen bedrijven de kans om in 
volledige transparantie kennis te nemen van de 
bestellingen van het Gewest, alle activiteitensectoren 
samengenomen, en om een offerte in te dienen voor 
de aanbestedingen waaraan ze willen deelnemen. 
De besturen kunnen hun openbare aanbestedingen3 
op hun beurt op een beveiligde manier publiceren, 
ontvangen meer offertes en genieten van een 
bredere waaier aan potentiële leveranciers.

VEREENVOUDIGING 
IN 8 STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN
In de activiteitenverslagen van 
Easybrussels wordt de vooruitgang 
van de vereenvoudigingsprojecten 
gedetailleerd besproken� Het tweede 
verslag aan de regering over de 
activiteiten van het agentschap in 2016 
is terug te vinden op de website easy�
brussels� De structuur van het verslag 
volgt de acht strategische doelstellingen 
van het Plan voor administratieve 
vereenvoudiging 2015-2020:

1� Van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een proactieve 
speler maken in de Europese 
werkzaamheden met betrekking tot 
administratieve vereenvoudiging

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

3� Een doeltreffende sturingsstructuur 
voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest opzetten op het vlak van 
administratieve vereenvoudiging

4� Een geïntegreerde visie op 
administratieve vereenvoudiging 
ontwikkelen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

5� De informatie- en 
communicatietechnologie 
ontwikkelen ten dienste van de 
administratieve vereenvoudiging

6� De administratieve 
processen verbeteren

7� De plaatselijke besturen 
betrekken bij de administratieve 
vereenvoudiging

8� De bedrijven betrekken bij de 
administratieve vereenvoudiging
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3. Van 30.000 tot 135.000 euro.

4. Zie ook in dit nummer het 
interview met Willem Stevens, 
schepen van administratieve 
vereenvoudiging in Sint-Gillis.

5. Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging (DAV).

6. Centrum voor Informatica voor 
het Brusselse Gewest (CIBG).

De gemeenten zijn nog niet verplicht om hun 
openbare aanbestedingen op zo’n platform te 
publiceren, maar niets houdt hen tegen om dat 
ook te doen. Door deze publicatiemethode te 
veralgemenen hoopt het Gewest de gemeenten te 
inspireren om het voorbeeld te volgen …

 > Meer info 

Op overheidsdienst�brussels/e-procurement

DRIE VRAGEN OVER ELEKTRONISCHE FACTURERING
Voor Easybrussels is de e-factuur het instrument 
bij uitstek voor administratieve vereenvoudiging. 
Het agentschap stelde vast dat de e-factuur in 
België een besparing van enkele miljarden euro 
teweegbrengt. Easybrussels wil de gewestelijke 
en plaatselijke instellingen hierover dan ook 
informeren, zodat ze de elektronische facturering 
snel kunnen implementeren.

WAT IS EEN E-FACTUUR PRECIES?
Cathy Marcus: “Ik stel vaak vast dat er 
misverstanden heersen over de definitie van een 
e-factuur. Het gaat niet gewoon om een factuur 
in elektronisch formaat die per mail verstuurd 
wordt.

De e-factuur is een gedematerialiseerd4 
document dat een leverancier doorstuurt naar 
zijn klanten, maar het vereist ook het gebruik 
van een beveiligd platform. Een gewoon 
digitaal document voldoet niet aan die cruciale 
beveiliging voor de elektronische facturering.”

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
Cathy Marcus: “De elektronische facturering, 
of ook e-Invoicing genoemd, is een 
interessant hulpmiddel voor administratieve 
vereenvoudiging. Het verhoogt de efficiëntie en 
transparantie tussen de overheidsdiensten en 
hun dienstverleners, wat op zijn beurt tot meer 
besparingen leidt. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
stapels afgedrukt papier die verdwijnen, maar 
ook aan de kortere verwerkingstijd.

Weet u op hoeveel de DAV5 de besparingen 
dankzij de volledige overschakeling op 
e-facturen in België geraamd heeft? Op 
3,37 miljard euro! Het is dus een maatregel die 
veel verder gaat dan alleen maar administratieve 
vereenvoudiging. De elektronische facturering 
verkleint bovendien de impact op het milieu. 
Alleen maar voordelen dus!”

HOE WERKT DE ELEKTRONISCHE 
FACTURERING?
Cathy Marcus: “Voor het Brussels Gewest 
staat Easybrussels in voor het sensibiliseren, 

informeren en adviseren van de Brusselse 
besturen en instellingen in het kader van 
e-Invoicing, ook op gemeentelijk niveau. Het 
agentschap ziet erop toe dat de besturen de 
e-factuur aanvaarden tegen de wettelijke termijn, 
namelijk 2020.

Concreet is het technisch luik van het 
project gebaseerd op het feit dat bedrijven 
hun e-facturen versturen via het Europese 
netwerk Open Peppol. Dit Europese platform 
staat in verbinding met alle platformen van 
de deelstaten, waaronder de Belgische 
deelstaten. Zij halen hun facturen op via het 
Belgische platform Mercurius, dat het beveiligde 
toegangspunt tot het Europese netwerk vormt.

Iedere deelstaat verdeelt vervolgens de facturen 
onder zijn besturen en instellingen via zijn eigen 
platform. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
gebruiken we het platform Fidus, dat beheerd 
wordt door het CIBG.6”

WAT IS DE UITERLIJKE 
TERMIJN VOOR DE 
ELEKTRONISCHE 
FACTURERING?
Europa legt de overschakeling op 
de elektronische facturering op voor 
de instellingen op alle niveaus� De 
gemeenten moeten alle e-facturen 
kunnen aanvaarden tegen 2020�

In het kader van het 
samenwerkingsakkoord met 
Easybrussels heeft Brulocalis de 
ontvangers hier afgelopen najaar al 
van op de hoogte gebracht� Samen 
met de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging volgen we het 
dossier van dichtbij en zullen we 
de plaatselijke besturen hier te 
gelegener tijd over inlichten�
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Alle binnenkomende briefwisseling in 
Sint-Gillis wordt voortaan gedigitaliseerd, 
bestelbonnen en andere facturen worden 
gedematerialiseerd en alle procedures 
worden op elkaar afgestemd. Maar dat is 
nog niet alles. Schepen Willem Stevens, die 
onder meer bevoegd is voor informatica en 
administratieve vereenvoudiging, licht voor 
onze Nieuwsbrief de details van het “Plan 
2017-2022” toe.

Vanwaar de beslissing om een 
schepenambt voor administratieve 
vereenvoudiging te creëren?

Willem Stevens: “Volgens mij is het belangrijk 
om bij de lancering van een nieuwe dynamiek 
een uitdrukkelijke bevoegdheid te creëren 
waarvoor een schepen aangesteld wordt. Met 
zo’n officiële bekrachtiging zullen het college 
en de diensten zich ongetwijfeld nog meer 
engageren. Het is een cruciaal uitgangspunt 
dat de ambitie van de gemeente bewijst.”

Hoe werkt u in het kader van uw initiatief 
samen met Easybrussels?

Willem Stevens: “Als gewestelijke instantie 
is Easybrussels onze gesprekspartner bij 
uitstek op het vlak van administratieve 
vereenvoudiging. De gemeenten 
beheren immers vele materies waarvan 
het reglementair kader vastgelegd is 
door supragemeentelijke, en dan vooral 
gewestelijke, instanties. Als gemeente 
kunnen we regels die vereenvoudigd 
zouden kunnen worden, dus niet zomaar 
wijzigen. Easybrussels biedt de noodzakelijke 
ondersteuning en fungeert als tussenschakel, 
zodat de gemeentebesturen hun eigen 
vereenvoudigingsprojecten vlot kunnen 
uitvoeren.”

Hoe komt het dat Sint-Gillis de eerste 
Brusselse gemeente is die zo’n project 
concreet maakt?

Willem Stevens: “We moesten het voorbeeld 
geven. We krijgen daarbij hulp van schepen 
Cathy Marcus, die bij het project betrokken 
is op gewestniveau. Ze helpt ons met haar 
knowhow en houdt ons op de hoogte 
van de voortgang van het hele project. Zo 
werken we samen aan prioritaire gewestelijke 
projecten om zeker te zijn dat de op termijn 
voorgestelde oplossingen verenigbaar zijn met 
de werking van de gemeentelijke structuren.”

Wat zijn de doelstellingen van het project? 
Wat is de grootste motivatie?

Willem Stevens: “We zijn begonnen met 
een bezoekje te brengen aan Belgische 
gemeenten en steden die eerder al zo’n 
initiatief ondernamen. De stad Gent 
bijvoorbeeld heeft een visie van constante 
verbetering, die ze uiteraard ook toepast 

op haar plan voor administratieve 
vereenvoudiging. De ‘klant’ wordt centraal 
geplaatst, want een gemeentebestuur is in 
de eerste plaats een openbare dienst. Voor 
mij is dat de voornaamste strategie die we 
in Sint-Gillis moeten overnemen. Maar er zijn 
nog andere positieve effecten. Zo zullen de 
gemeentelijke ambtenaren hun werk vlotter 
kunnen uitvoeren. We zullen ook efficiënter 
kunnen werken en tijd en middelen besparen. 
Maar het hoofddoel van het project is een 
bestuur te creëren waarvan de werking 
beantwoordt aan de verwachtingen van de 
burger, namelijk een makkelijke, begrijpelijke 
en niet-bureaucratische werking. Permanente 
verbetering is daarbij heel belangrijk.”

Het is nu bijna een jaar geleden dat uw 
initiatief met het oog op administratieve 
vereenvoudiging van start ging. Wat is er 
ondertussen al verwezenlijkt?

Willem Stevens: “Voorlopig is er nog altijd 
niets volledig operationeel. Maar het Plan 
heeft al een enorme vooruitgang geboekt en 
begint stilaan vorm te krijgen. Eind november 
installeerden we bijvoorbeeld een fysiek 
e-loket in de inkomhal van het gemeentehuis. 
Een plaats waar burgers die zelf thuis geen 
internet hebben, via onze computers bepaalde 
administratieve verrichtingen kunnen doen. 
Vlak naast het e-loket is er ook al een tijdje 
een cyberruimte in gebruik om mensen die 
weinig vertrouwd zijn met het internet, op te 
leiden en te helpen.”

Wat moet er nog concreet uitgevoerd 
worden?

Willem Stevens: “De projecten die in 2018 
nog uitgevoerd zullen worden, zijn:

• Het elektronisch beheer van de 
briefwisseling (EBB). Dat is tot nu toe 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, 
BINNENKORT EEN CONCRETE REALITEIT  
IN SINT-GILLIS
Vanaf 2018 blaast er een wind van modernisering door de gemeente Sint-Gillis� Want hoewel 
het “plan voor administratieve vereenvoudiging” al meer dan een jaar een feit is, begint de 
concrete uitvoering nu pas� En dat brengt heel wat werk mee! Momenteel zijn er een tiental 
moderniseringsprojecten in ontwikkeling� Al die projecten – of toch bijna allemaal – volgen de 
doelstellingen van het Plan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het gewestelijk agentschap 
voor administratieve vereenvoudiging Easybrussels uitwerkte in 2015� 

 > Sofia Douieb, journaliste

 > Willem STEVENS, schepen informatica en 
administratieve vereenvoudiging in Sint-Gillis

NIEUWSBRIEF 
DECEMBER-JANUARI 201834

ONZE GEMEENTEN



het grootste en meest innoverende 
project. Een extern bedrijf is momenteel 
software aan het installeren en er komt 
ook een ‘scanroom’. De binnenkomende 
briefwisseling wordt eenmaal gescand 
en daarna verloopt alles elektronisch. 
Zo wordt de kans heel wat kleiner dat er 
documenten verloren gaan.

• De dematerialisering van bestelbonnen. 
Het doel is hier om de procedure te 
vereenvoudigen en minder papier te 
verspillen. Maar onze initiatieven worden 
soms gedwarsboomd door juridische, 
procedurele en praktische factoren. Er 
zijn hierover volop gesprekken aan de 
gang met de gemeenteontvanger en de 
dienst Financiën, want we stellen enige 
terughoudendheid vast bij hen. Dit bewijst 
dat je in het kader van zo’n project niet 
zomaar kan opleggen wat je wil. Je moet 
altijd een akkoord tussen alle betrokkenen 
trachten te vinden.

• De harmonisering van de procedures. 
We hebben gemerkt dat er te veel 
procedurele verschillen waren tussen 
de diensten en nu zijn we die dus aan 
het afstemmen op elkaar. Wanneer een 
personeelslid van de ene dienst naar de 
andere verhuist, zal hij dus op dezelfde 
manier kunnen blijven werken.

• Eén enkele software voor het 
voorraadbeheer. Die software wordt 
binnenkort in gebruik genomen en tussen 
alle diensten geharmoniseerd, zodat 
we efficiënter kunnen werken. Op dit 
moment worden de voorraden nog met 
verscheidene programma’s beheerd en 
zijn de databanken verspreid.

• Het ticketsysteem voor de dienst 
Bevolking. Nu is het nog net als bij 
de beenhouwer: de burger neemt een 
ticket en wacht zijn beurt af, ongeacht 
de reden van zijn bezoek. Wij willen in 
de toekomst professioneler zijn door 
met een elektronisch systeem te werken 
waarmee de burger meteen een keuze 
kan maken. Zo kunnen we onze bezoekers 
beter verdelen en moeten zij minder lang 
wachten.

• De elektronische facturering. Het gaat 
om een proefproject, dat enig is in zijn 
soort en waarvoor we nog wachten op de 
goedkeuring van de Europese wetgever. 
Als alles goed gaat, zal dat voor 2019 zijn.

• De burgerruimte. Momenteel wordt de 
website van de gemeente vernieuwd. De 
bedoeling is om een ruimte te creëren 
waar de burger elektronische aanvragen 
kan indienen, bv. de reservatie van 
parkeerplaatsen voor een verhuizing, de 
huur van zalen, subsidies, …

Wat houdt de administratieve vereenvoudiging 
op technisch vlak in?

Willem Stevens: Eerst en vooral hebben we 
extra personeel moeten aanwerven. Sinds de 
goedkeuring van het Plan eind 2016 werkt één 
medewerkster voltijds op het project. Zij volgt 
het dus permanent op. Ze werkt mee aan het 
stuurcomité en de werkgroepen bestaande 
uit collega’s van verschillende diensten. Het 
team dat instaat voor de digitalisering van 
documenten, werd ook versterkt met nieuwe 
medewerkers. We hebben materiaal moeten 
bestellen, zoals professionele scanners, 
computers voor de e-desk, … Dit alles heeft 
uiteraard een prijskaartje en elk van de eerder 
genoemde projecten komt met een niet-
verwaarloosbaar budget. Alleen al voor het 
elektronisch beheer van de briefwisseling 
(EBB) bijvoorbeeld hebben we ongeveer 
300.000 euro moeten uittrekken.”

Wat zijn de grootste uitdagingen? En de 
grootste beperkingen?

Willem Stevens: “De grootste obstakels 
bij elke nieuwe vooruitgang zijn natuurlijk de 
terughoudendheid en de bedenkingen van 
bepaalde actoren. Dat is compleet normaal 
en menselijk, maar je moet ermee kunnen 
omgaan. Je moet veel tijd besteden aan 
opleiding, toelichting, … Maar het moeilijkste 
is om alles wat we gepland hebben, te 
concretiseren. Daarbij moeten we niet alleen 
rekening houden met de juridische aspecten, 
maar moeten we er ook op letten dat we 
personen die niet zo vertrouwd zijn met de 
digitale wereld, niet uitsluiten.”

Welke zijn de betrokken diensten in uw 
gemeente?

Willem Stevens: “De dienst Archieven, 
Informatica en Digitale Strategie is 
het meest betrokken bij de initiatieven 
rond administratieve vereenvoudiging, 
aangezien het project vooral gericht is op 
dematerialisering. De dienst Algemene Zaken 
is ook sterk betrokken, aangezien die een 
algemeen zicht heeft op de procedures, 
beslissingen, … De overige bevoorrechte 
diensten zijn de dienst Financiën, de dienst 
Bevolking en Personeel. Daarnaast is er ook 
belangrijk overleg met de gemeenteontvanger 
en de -secretaris.”

Hoe gaat u om met uitwisselingen en 
eventuele conflicten op de verschillende 
diensten?

Willem Stevens: “Conflict is een groot woord. 
Er zijn vooral uiteenlopende meningen en 
belangen. En die moeten onder controle 
gehouden worden. Dat is de taak van de 
coördinatrice die zich voltijds bezighoudt 

met het project. Sommige diensten zijn 
uiteraard terughoudender dan andere. De 
dienst Financiën heeft bijvoorbeeld al z’n 
eigen gewoonten, procedures en werking. 
Het is niet zo gemakkelijk om dat allemaal 
te veranderen. Vergelijk het met een groot 
passagiersschip dat van richting moet 
veranderen.”

Welke tips zou je andere gemeenten geven 
die aan zo’n ‘avontuur’ zouden willen 
beginnen? Wat zijn de valstrikken of welke 
fouten kunnen ze vermijden?

Willem Stevens: “Ik heb momenteel niet de 
indruk dat er al grote fouten gemaakt zijn, 
maar we moeten realistisch zijn: dit gaat 
nog even duren. Het moeilijkste is niet de 
beslissing nemen om een schepenambt op te 
richten, iemand aan te werven of een Plan uit 
te werken. Dan pas begint het echte werk en 
mag je aan een ware marathon verwachten. 
Je moet dus bereid zijn om dat te doen. 
Je moet in een goede mentale conditie zijn 
om je te engageren voor deze immense 
opdracht. Geduld en doorzettingsvermogen 
zijn essentieel, want je moet zoveel mogelijk 
mensen aan boord krijgen zonder dingen op 
te leggen. Niettemin kan ik gemeenten alleen 
maar aanraden om zo’n project op te starten. 
Niet alleen omdat de burger baat zal hebben 
bij de verbeteringen, maar ook omdat de 
ambtenaren efficiënter zullen kunnen werken. 
Je kan de technologische vooruitgang nu 
eenmaal niet negeren. Een openbare dienst 
moet meegaan met zijn tijd om geloofwaardig 
te blijven.

Terwijl we het over dit moderniseringsproces 
hebben, brengen we op de kelderverdieping 
van het prachtige gemeentehuis een bezoek 
aan de toekomstige ‘scanroom’. In de 
gangen liggen stapels dossiers, brieven, 
facturen en andere documenten te wachten 
om gedigitaliseerd te worden. Zodra we 
de enorme ruimte binnenwandelen, gaan 
de medewerkers die instaan voor de 
administratie (onlangs versterkt met drie 
nieuwe medewerkers) rechtstaan zodra ze de 
schepen zien en begroeten ze hem hartelijk. In 
een hoek trekt een gigantische, nog ingepakte 
scanner meteen de aandacht. Het toestel is 
in zekere zin het teken dat de administratieve 
vereenvoudiging binnenkort een heel concrete 
realiteit zal zijn in Sint-Gillis.”
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