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Administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Administratieve vereenvoudiging is een inzet van essentieel belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het geestdriftige Easybrussels-team en alle leden van het sturingscomité, afgevaardigd door elk bestuur
op het grondgebied van het gewest, hebben in 2017 nogmaals actief bijgedragen tot de administratieve
vereenvoudiging van hun bevoegdheden en initiatieven.

De afgevaardigde van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

COCOM

Cremabru
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Het Easybrussels-team. Van links naar rechts:
Brahim Ammar Khodja, Carole Moens De Hase, Sophie Berthelon, Alexander Hof, Cathy Marcus,
Chloé Van Driessche, Grégoire Dupuis
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1.
Voorwoord
Sinds 2015 werkt Easybrussels dagelijks aan de vereenvoudiging van de relaties tussen de overheid
enerzijds en de burgers en bedrijven anderzijds. Ook in 2017 streefde het agentschap de vereenvoudiging
en vermindering van administratieve procedures na om burgers meer vrije tijd te gunnen, bedrijven die zich
willen komen vestigen economische ademruimte te geven en de kostprijs van administratieve documenten
voor iedereen te drukken.
Het team heeft veel succes geoogst. Ik zou het agentschap en alle Brusselse besturen willen bedanken voor
de levendige belangstelling die ze aan de dag leggen voor deze gedrevenheid om te vereenvoudigen.
Andere projecten zullen in 2018 tot stand komen, zoals de stappencatalogus, die hoofdzakelijk een
tijdbesparend instrument wil zijn voor burgers en bedrijven om ze duidelijkheid te bieden over de nodige
administratieve stappen en ze hierbij de weg te wijzen naar de bevoegde overheidsinstelling.

Fadila LAANAN,
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het agentschap Easybrussels en haar plan voor administratieve vereenvoudiging breekt nu het derde
jaar aan.
Administratieve vereenvoudiging is intussen een begrip geworden binnen het gewest. Het enthousiasme van
de besturen en ambtenaren is tastbaar. Een stevige werkbasis en een ruime weerklank van het agentschap
bij alle besturen hebben voor het nodige vertrouwen tussen de partners gezorgd en een succesvolle
samenwerking mogelijk gemaakt, in het bijzonder met de andere overheden en de bedrijfswereld.
Elk bestuur vereenvoudigt zijn procedures op zijn eigen manier: met een dienst of een stuurgroep, een
specifiek budget, een plan voor administratieve vereenvoudiging of een richtsnoer. Een zaligmakend recept
bestaat niet. Enkel de resultaten voor de gebruikers en voor de administratieve lastenverlichting tellen.
Vandaag maakt de administratie het de burgers gemakkelijker, communiceert en werkt digitaal en heeft
aandacht voor de digitale kloof. Ze leidt haar personeel op om de gebruikers te begeleiden in hun
administratieve stappen, maar houdt de klassieke loketten voor iedereen open.
De moderne administratie denkt na over haar interne en externe procedures, over dematerialisering, niet
enkel vanuit het oogpunt de eigen werking te vereenvoudigen, maar vooral om de burgers en de bedrijven te
helpen bij hun ontplooiing en ontwikkeling, zonder vast te lopen in administratieve doolhoven.

Cathy MARCUS
regeringsafgevaardigde van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
en Directrice van Easybrussels
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een kloof en die is van culturele en sociale aard,
of nog het gevolg van verschillende generaties
en ongelijke scholingsgraad. Een structurele begeleiding door de overheid bij de toegang tot, en
het aanleren van digitale tools is dringend nodig, en moet worden ondersteund.

Inleiding door de
regeringsafgevaardigde

Het digitale beleid dient duurzaam te zijn: schoolprogramma’s, plaatselijke infrastructuur, het
nieuwe beroep van digital assistant, de ontwikkeling van openbare computerruimtes, sancties
opleggen aan bedrijven die digitale laaggeletterden uitsluiten, maar ook op economisch vlak,
ter ondersteuning van regeringsinitiatieven,
jonge ondernemers, ICT en start-ups aanmoedigen, en bestaande zko’s en kmo’s ondersteunen
bij de digitale overgang (online overheidsaanbestedingen, elektronische facturatie, enz.), door
de administratieve procedures te verlichten.

2017 was het jaar van de digitale bewustwording
voor de Brusselse administraties.
Deze revolutie raakt iedereen. De burger wordt er
dagelijks mee geconfronteerd (bankverrichtingen, aankopen, communicatie, vervoer, enz.) en
deze globale uitdaging gaat zonder onderscheid
overheden, ondernemingen en verenigingen aan.
Nieuwe, voornamelijk Europese wetten verschijnen, zoals e-government, Smart City, Digital
Market Strategy, open data, Better Regulation,
noem maar op. De administratie moet technologisch de vinger aan de pols houden om zich aan
de nieuwste ontwikkelingen aan te passen en er
tijdig mee te starten.

Tal van concrete initiatieven werden in 2017 opgestart: het plaatsen van digitale zuilen, steun
voor de openbare computerruimtes, specifieke
personeelsopleidingen, wegwerken van de administratieve last via Standard Cost Model-analyses op maat, kortere behandelingstermijnen
dankzij de digitalisering van de interne werking,
een uitgebreide toegang tot authentieke bronnen en het elektronische beheer van de briefwisseling, ...

Dit is geen vanzelfsprekendheid, aangezien de
overheid garant moet staan voor gelijke behandeling en openbare dienstverlening: ze moet
vandaag de verwachtingen inlossen van gebruikers die gewonnen zijn voor nieuwe technologische toepassingen, maar evenzeer een kwetsbaar publiek behoeden voor uitstoting door de
digitale samenleving. Er bestaat wel degelijk

2018 ziet er veelbelovend uit!
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diging een 15-tal datasets geselecteerd waarvan
werd aangenomen dat alle gemeenten erover beschikken, die eenvoudig vrijgemaakt kunnen worden en die een meerwaarde vormen om gedeeld te
worden via open data.

Open Data

Easybrussels kon tijdens het jaar opmerken dat
maar weinig openbare diensten actief bezig waren
met het opstellen van een volledige inventaris. Dit
brengt immers een grote werklast met zich mee. Dit
is de reden waarom de meeste organisaties die betrokken zijn bij de open data-aanpak hun inventaris
opmaken terwijl zij hun gegevens publiekelijk openen. Daarom heeft het gewestelijke agentschap
besloten om de strategie binnen het project te
wijzigen. In plaats van aan elke administratie een
volledige inventaris van alle datasets te vragen, selecteerde Easybrussels, in samenwerking met de
administraties, enkele datasets die de administraties kunnen publiceren. Op deze manier komen de
openbare diensten op een actieve manier in contact met open data en kunnen ze stap voor stap hun
data delen met het grote publiek.

Het afgelopen jaar heeft Easybrussels zich, in samenwerking met het CIBG (het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), toegelegd op
het ontmoeten van de openbare diensten om het
project open data en het portaal opendatastore.
brussels toe te lichten en te promoten.
Dit vormde een eerste cruciale stap, omdat bij het
merendeel van de openbare diensten het concept
open data onbekend was waardoor er vooral veel
scepticisme heerste omtrent het project. Een aanpassing van de mentaliteit en de percepties was
dan ook nodig. Na elke persoonlijke ontmoeting
werd aan iedere openbare dienst gevraagd een
opendata-verantwoordelijke aan te stellen en te
beginnen aan een inventaris van alle beschikbare
datasets binnen de administratie. Dit betrof ook de
datasets die niet geschikt zijn voor publicatie als
open data.

De begeleidende rol van Easybrussels is ook tot uiting gekomen wanneer het agentschap samen met
enkele openbare administraties en gemeenten actief werk heeft gemaakt van het opstellen van deze
inventarissen en datasets ter beschikking heeft
gesteld aan het grote publiek. Eind 2017 zijn er zo
136 datasets ter beschikking gesteld in open data
via het platform opendatastore.brussels.

Samen met de gemeente Evere heeft Easybrussels
een eerste volledige inventaris opgesteld van
alle beschikbare datasets binnen deze openbare
dienst. De inventaris bestond uit een 250-tal datasets waarvan een raming bepaalde dat 1/3de als
gepubliceerde open data kan worden gebruikt.
Deze inventaris was opgesteld als basis voor alle
organisaties die aan hun eigen inventaris wilden
werken en om uniformiteit binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te creëren. Op basis van de
volledige inventaris van de gemeente Evere heeft
het agentschap voor administratieve vereenvou-

Tijdens het afgelopen jaar heeft het agentschap
ook actief deelgenomen aan verschillende evenementen in verband met het onderwerp open
data. Zo werd er in maart, in samenwerking met
het CIBG, een interactieve workshop georganiseerd tijdens het evenement Open Belgium en was
Easybrussels op verschillende evenementen te
gast om haar expertise te delen.

Open data: enkele cijfers
15 -tal terugkerende datasets bij gemeenten

Herziening strategie: samenwerking
bevorderend voor het activeren van administraties

136 datasets gedeeld via
opendatastore.brussels

Pilootgemeente Evere:
			

250-tal datasets
33 % data geschikt voor

			
			publicatie
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1) IRISbox in 2017

Het virtuele loket

172 755 gebruikers
è 14,5 % van de totale
gewestbevolking heeft
IRISbox gebruikt

De in 2017 geboekte vooruitgang bij het invoeren
en gebruiken van virtuele loketten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is aanzienlijk. Het virtuele
loket zorgt voor een tastbare verbetering van de
gebruiksvriendelijkheid voor de burgers.

168 441 nieuwe gebruikers
è 97,5% van de IRISboxgebruikers in 2017 deden dit
voor de eerste keer

Brussel Fiscaliteit was in 2017 een bezielende
kracht voor een sterkere verspreiding en een grotere bekendheid van IRISbox. Met het online plaatsen
van verschillende administratieve stappen, zoals de
aanvragen voor de Be Home-premie of de inschrijvingen betreffende de gewestbelasting voor toeristenverblijven op de website, heeft het bestuur de
aandacht gevestigd op de voordelen van dit platform voor de burgers en bedrijven. Alleen al voor de
Be Home-premie werden in 2017 39 534 aanvragen
online ingediend via IRISbox. Dit is goed voor 25%
van alle aanvragen.

1,71: het aantal inlogmomenten
per gebruiker

5,40 minuten:

de gemiddelde inlogduur
op IRISbox

2) De top 5 van de gemeenten
met de meeste IRISboxaanvragen per bewoner:

Voor de coördinatie van de bouwplaatsen heeft
Brussel Mobiliteit op een jaar tijd (van september 2016 tot augustus 2017) meer dan 34 000
bouwplaatsaanvragen via het Osiris-systeem geregistreerd. Van die aanvragen kwam er 15% van
niet-institutionele aanvragers (privébedrijven en
particulieren). Voor die gebruikers heeft Brussel
Mobiliteit trouwens voor 2018 nieuwe versies aangekondigd zodat Osiris nog gebruiksvriendelijker
kan worden.

61,7%

1

8

2

Stad
Brussel

43,2% 41,9%

Ukkel

Elsene

Etterbeek

IRISbox heeft op gemeentelijk vlak in 2017 verschillende evoluties gekend. Na communicatieafstemming tussen Easybrussels en haar partner
Brulocalis hebben 10 Brusselse gemeenten de
federale dienst “Mijn Dossier” (de onlineversie van
het Rijksregister) rechtstreeks in IRISbox opgenomen. Zo hebben de burgers meer dan 11 000 attesten van burgerlijke stand (zoals gezinssamenstelling, het attest van hoofdverblijfplaats, enz.) online
verkregen. Easybrussels heeft vastgesteld dat het
aantal onlineverrichtingen sterk toeneemt, ook al
wordt voor de gemeenten een grote meerderheid
van de stappen (ongeveer 90%) nog altijd bij de
klassieke loketten gezet. Tussen augustus 2016 en
juli 2017 was dit in Sint-Gillis bijvoorbeeld nog het
geval voor 80,1%. Dankzij een versterkte samenwerking tussen de stakeholders (gemeenten, het CIBG,
privésector) rekent Easybrussels voor 2018 op een
toename van gedematerialiseerde procedures en de
versterkende effecten van de vereenvoudiging voor
burgers en bedrijven. x

48,5%

Sint-Gillis

54,1%

3

4
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3) Hoeveel aanvragen
verliepen via IRISbox

94 5
52 3

5) De gemeenten die Mijn
Dossier in IRISbox hebben
opgenomen: 10 van de 19

(augustus 2016
- juli 2017)

Anderlecht (1), Etterbeek (2),
Evere (3), Jette (4),
Oudergem (5), Schaerbeek (6),
Sint-Agatha-Berchem (7),
Sint-Gillis (8), Vorst (9),
Watermaal-Bosvoorde (10).

91,7% ervan waren

rechtstreeks aan de Brusselse
gemeenten en aan Brussel
Fiscaliteit gericht

4
7

4) Welke aanvragen van de
burgers bij de gemeenten
komen het vaakst voor in
IRISbox?

3

6

1

2

8

5

9
10

15 andere
formulieren

Attest
woonplaats:
6,1%

Afschrift
geboorteakte:
22,3%

6) De volgende gemeenten
hebben gezorgd voor gratis
documenten via Mijn Dossier
en IRISbox, ook aan de
loketten:

10,5%

Aangifte
adresverandering:
11,9%

89,5%

van de
aanvragen
via IRISbox
gericht aan de
gemeenten

Parkeerkaart:
13,5%
Uittreksel
strafregister:
14,2%

Molenbeek (1), Oudergem (2),
Schaerbeek (3), Sint-AgathaBerchem (4), Sint-Gillis (5), SintPieters-Woluwe (6), Stad Brussel (7).
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Attest
gezinssamenstelling:
21,5%

4

3

1

6

5
2

9

Administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Focus op de gemeenten
In 2017 heeft Easybrussels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Brulocalis ondertekend.
Zo bezegelt de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
haar partnerschap met het agentschap voor administratieve vereenvoudiging en verduurzaamt ze de
in 2015 en 2016 verworven deskundigheid op het
vlak van het plaatselijke netwerk.

De vereniging heeft op die manier

•
•

Samen met de Federatie van Brusselse OCMW’s
heeft Brulocalis de grondbeginselen van de administratieve vereenvoudiging verder gepromoot en is
ze alle plaatselijke besturen blijven sensibiliseren.

•
•
•

10

regelmatig de Intergemeentelijke Werkgroep Administratieve Vereenvoudiging
(IWG AV) bijeengeroepen, die samengesteld is uit de betrokken gemeentelijke aanspreekpunten.
andere actoren en overheden ontmoet
voor wie administratieve vereenvoudiging
belangrijk zou kunnen zijn, om onderling
goede praktijken uit te wisselen (Brussel
Plaatselijke Besturen, de Federaties van
de Gemeentesecretarissen en van de Gemeenteontvangers, de IWG 19 Burgerlijke
stand - Bevolking, de WG Digitalisering,
de FOD BOSA, de Vlaamse overheid, de
ICVC, het CIBG, CIVADIS, Arco, de KBO,
de KSZ, enz.).
uiteenzettingen gehouden en publicaties
uitgebracht over het thema administratieve vereenvoudiging.
dankzij haar kanalen als doorgeefluik gediend voor relevante informatie.
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Concreet heeft de IWG AV 4 keer samengezeten in 2017 over 4 thema’s in het bijzonder:

>> De invoering van de elektronische factuur bij de plaatselijke besturen. In dat verband heeft Brulocalis in het begin van 2017 haar leden bevraagd om ze enerzijds
te wijzen op de nakende Europese deadlines, en anderzijds om inzicht te verkrijgen
over de beheers- en boekhoudkundige instrumenten die momenteel door de plaatselijke besturen worden gebruikt, alsook om het volume facturen dat door de administratie verwerkt wordt te berekenen.
Deze enquête heeft hindernissen aan het licht gebracht, in het bijzonder voor de
klassieke en virtuele vormen van opslag en archivering, maar heeft daarnaast ook de
weg gewezen naar technische oplossingen voor een vlottere elektronische workflow. Met het oog op duurzame werkwijzen volgden er op deze bevindingen uitwisselingen tussen de SPOC’s voor administratieve vereenvoudiging, CIVADIS, de WG
Digitalisering, het Inforum en de Federatie van Gemeenteontvangers. Brulocalis zal
dit werk in 2018 voortzetten. Meer over de elektronische facturatie: blz. 15

>> De elektronische overheidsopdrachten: Brulocalis heeft zijn leden gesensibiliseerd
voor de omvangrijke nieuwe wetgeving op dat vlak. Op de junizitting van de IWG
AV kregen de gemeentelijke SPOC’s daarover een uiteenzetting. Bovendien
hebben de personeelsleden van de plaatselijke besturen opleidingen gevolgd om
op optimale wijze gebruik te maken van de beheersinstrumenten voor elektronische
overheidsopdrachten. Er heeft ook een ontmoeting plaatsgevonden tussen de leden
van de WG Overheidsopdrachten. De omzendbrief e-Procurement van 2 oktober
2017 werd ook onder de SPOC’s administratieve vereenvoudiging verspreid, om
de gemeenten toe te laten zich met de initiatieven van andere gewestelijke actoren
zoals de ION’s vertrouwd te maken en inspiratie hieruit te kunnen halen. Meer over
online overheidsopdrachten: blz. 16

>> De promotie en het aannemen van een handvest administratieve vereenvoudiging:
Brulocalis en Easybrussels zijn van mening dat administratieve vereenvoudiging
een totaalaanpak vergt, en niet gebaat is met een uniek optreden of enig
hokjesdenken. Zo droeg de vereniging de vernieuwende aanpak van Sint-Gillis
uit, waar administratieve vereenvoudiging zelfs door de gemeenteraad als een waar
engagement werd vastgelegd. De gemeente gaat voor een transversale benadering
van administratieve vereenvoudiging, inclusief een eigen schepen en een
toegewijde afzonderlijke dienst evenals de aankoop van IT-tools (dematerialisering
van de ontvangen post, beschrijving van diverse interne workflowprocessen). Dit
voorbeeld werd met de IWG AV gedeeld en gepubliceerd in de Nieuwsbrief van
Brulocalis, die een dossier wijdt aan de inzet van de administratieve vereenvoudiging
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

>> Het opnemen van Mijn Dossier in IRISbox: in 2016 heeft de FOD Binnenlandse
Zaken een reeks attesten van het Rijksregister (gezinssamenstelling, levensbewijs,
nationaliteitsattest, enz.) via de applicatie Mijn Dossier gratis online geplaatst. Om
elke burger van alle Brusselse gemeenten dezelfde mogelijkheden aan te bieden,
hebben Brulocalis en Easybrussels in samenwerking met het CIBG gewerkt aan de
opname van Mijn Dossier in IRISbox. Daartoe hebben de plaatselijke besturen met
steun van Brulocalis en Easybrussels verschillende stappen gezet, om het unieke
karakter van het virtuele loket te versterken, waar de Brusselaar terecht kan voor
zijn of haar attesten. Meer over IRISbox: blz. 8

		
		

Budget voor de samenwerkingsovereenkomst met Brulocalis:

€ 30 000
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De aanbevelingen houden 4 pijlers en 12 initiatieven in:

De digitale kloof

PIJLER 1
Een transversaal digitaal inclusiebeleid
ontwikkelen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Easybrussels hecht veel belang aan de promotie
van virtuele loketten en wil dat hierbij een versnelling hoger wordt geschakeld. Digitalisering levert
tal van voordelen op, zowel vanuit het oogpunt van
gebruiksgemak als wat mogelijke besparingen betreft. Het agentschap is ook de behoeder van een
universele dienstverlening van de overheid zodat
er steeds verschillende mogelijkheden bestaan om
met de diensten in contact te treden. Vandaag heeft
11% van de Brusselaars nog nooit een internetaansluiting gehad. Dat wijst erop dat er in het gewest
een digitale kloof gaapt waar de overheid dus bijzonder aandachtig voor moet zijn. De overheid mag
geen enkele persoon de toegang ontzeggen tot de
moderne technologie of tot dienstverlening. Digitale inclusie is dan ook opgenomen in het Gewestelijk
Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

•
•

De actoren in kaart brengen die een rol kunnen spelen bij digitale inclusie.
De behoeften en bestaande oplossingen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart
brengen.

PIJLER 2
Onlinediensten tot stand brengen die
afgestemd zijn op alle gebruikers

•

In 2017 heeft het agentschap voor administratieve
vereenvoudiging het werk voortgezet dat in 2016
was aangevangen met het colloquium “De Brusselse digitale burger”. Het agentschap heeft zo de aanbevelingen verder verspreid die werden gedaan in
de workshops naar aanleiding van dit evenement, en
die uitgewerkt zijn door haar partner voor dit colloquium, Idealic, het federale onderzoeksproject voor
digitale inclusie.

•
•
•

12

Toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aangename diensten uitwerken.
“User oriented”-diensten uitwerken die aangepast zijn aan het doelpubliek.
Zorgen voor daadwerkelijke participatie van
de gebruikers.
Digitale discriminatie tegengaan: de klassieke dienstverlening vrijwaren.
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PIJLER 3

van het aanbod aan diensten, ondersteuning en applicaties. Dit maakt een voortdurende opleiding en
begeleiding van de bevolking nodig.

De Brusselse actoren inzake digitale
inclusie steunen en coördineren

•
•
•
•
•

Easybrussels is zich ervan bewust dat de OCR’s
bergen werk verzetten, en veel meer doen dan enkel
de begeleiding van beginnelingen op het web. Het
niveau van toegang tot de digitale wereld hangt af
van socio-economische en socioculturele factoren en van de scholing. Het zet ons aan het denken
over de technologische evolutie en in het bijzonder
over het sensibiliseren voor de beveiliging van persoonsgegevens. Daarom benadrukt het agentschap
hoe belangrijk het wel is over voldoende structurele
en menselijke middelen te beschikken, zodat deze
sector kan worden versterkt.

De bestendigheid van de Openbare Computerruimtes (OCR’s) ondersteunen.
Het kader van de prioritaire opdrachten van
de OCR’s formeel verduidelijken.
De professionele erkenning van de beroepen van opleider of animator van
OCR’s bevorderen.
Het netwerk van spelers van digitale inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest structureren en verenigen in een
coördinatieplatform.
De bijscholing van
laars ondersteunen.

digitale

‘We need to better protect
Europeans in the digital age’

bemidde-

Jean-Claude Juncker

PIJLER 4

@EU_Commission, 13.09.2017 in een Twitterbericht

Een digitale cultuur ontwikkelen bij de
Brusselse besturen

•

Het CIBG is zich bewust van dit risico en heeft in
de zomer van 2017 een studieopdracht uitgeschreven op vraag van de Staatssecretaris belast met Informatica en Digitalisering. Het onderzoek betreft
de digitale inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en werd toevertrouwd aan de UCL en het
“Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, Etat
et Société”. Deze sociologische studie gaat wijk per
wijk de staat van de digitale kloof na, en peilt er naar
de behoeften afhankelijk van de eigenschappen van
de bewoners. Easybrussels heeft zo samen met het
CIBG vastgesteld dat het budget van het CIBG voor
materiaalverwerving de behoeften en vragen van de
sector niet helemaal kan dekken. Deze onderzoeksresultaten en de ontmoetingen met de OCR-sector
laten de regering toe de zaken op een gepastere manier aan te pakken.

De digitalisering in de werkpraktijk van de
medewerkers bij de besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen.

Om het reeds verwezenlijkte werk voort te zetten
heeft Easybrussels deze 4 pijlers en 12 initiatieven
gedeeld met alle deelnemers en sprekers van het
colloquium. Vervolgens heeft het agentschap in
juni 2017 een rondetafelgesprek geleid, waaraan
18 vertegenwoordigers van de Brusselse OCR’s
hebben deelgenomen. Op deze ontmoetingen en
discussieplatformen hadden de OCR’s de kans het
woord te nemen en hun concrete behoeften te formuleren met betrekking tot de Brusselaars zonder
aansluiting, om ze klaar te maken voor de digitale
sprong.

Easybrussels stelt voor dat elke Brusselse regeringsmaatregel voortaan rekening houdt met de digitalisering en de digitale inclusie om te vermijden
dat de socio-economische kloof de bevolking verder
verdeelt. Volgens het agentschap voor administratieve vereenvoudiging is dit de onontbeerlijke tegenhanger van de Smart City in ontwikkeling en een
online administratie.

De uitgenodigde OCR’s komen voort uit de gemeenten, OCMW’s of private verenigingen, en hebben
tijdens deze ontmoetingen de nadruk gelegd op het
feit dat de personen die ze opleiden en begeleiden
doorgaans gelijktijdig gebukt gaan onder een combinatie van sociale achterstelling en een digitale
en generatiekloof. Bovendien hebben ze verklaard
dat de strijd tegen de digitale kloof steeds noodgedwongen onvoltooid zal blijven wegens de onophoudelijke technologische evolutie en uitbreiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet met zijn
bijzondere demografische kenmerken absoluut een
digitale samenleving beogen waarin digitale inclusie door alle overheidsspelers wordt gedragen.
13
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De aansluitingsgraad en de
digitale laaggeletterdheid in
België:

Waarom heeft 14% van de
Belgische gezinnen geen
internetaansluiting? **

84 % van de in België gevestigde
personen logt minstens een keer per
week in op het internet**

Internet is niet nodig: 42%

11,2 % van de in België gevestigde
personen tussen 16 en 74 jaar heeft
nog nooit gebruik gemaakt van het
internet*

Competenties niet aanwezig: 29%
Het materiaal is te duur: 25%

14 % van de Belgische bevolking heeft
geen toegang tot het internet*

Te dure internetaansluiting: 20%

Voor 1 op de 3 Belgen vormt
tekstverwerking een probleem*

Elders aansluiting: 11%

1 op de 5 Belgen kan geen e-mails
verzenden of ontvangen*

Bezorgd voor het privéleven of de beveiliging:

1 op de 7 Belgen kan het internet niet
gebruiken*

8%

4 op 10 gezinnen achten zich niet
bekwaam om online een aangifte in
te vullen via Tax-on-web, of om een
online formulier in te vullen om sociale
uitkeringen te genieten*

Het internet is ongewenst: 5%
Lichamelijke of zintuiglijke beperking: 3%

In de Europese Unie bekleedt België
de 9de plaats wat persoonlijke digitale
geletterdheid betreft****

Geen breedbandinternet beschikbaar op de
huishoudelijke locatie: 1%
Andere redenen: 11%

Hoeveel digitale laaggeletterden
telt Brussel? ***
11% van de Brusselaars heeft nog
nooit op het internet gesurft

Budget digitale inclusie:

€ 1 200

15% van de Brusselse huishoudens
heeft geen enkele internetaansluiting
De digitale inclusie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hangt in
grote mate af van het gezinsinkomen.
Armoede vormt de hoofdoorzaak van
de digitale kloof: voor 30% van de
Brusselse bevolking ligt het inkomen
onder de armoedegrens*

(*) Sociale Barometer 2016.
* Studie van de Gezinsbond, de Ligue des familles,
OKRA en Enéo, september 2017.
** Enquête “ICT-enquête huishoudens en individuen”
(2016), FOD Economie – AD Statistiek - Statistics
Belgium, Eurostat.
*** Cijfers van het OCR-netwerk Caban.
**** Indicatoren van de Digital Economy
and Society Index (DESI).
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6.

ticasysteem voor e-facturering (Mercurius). De
boekhouding van de regeringsdiensten is voortaan
tot e-facturering in staat en kan dus volwaardige
elektronische facturen in ontvangst nemen. De gewestelijke instellingen die gebruik maken van het
gewestelijke SAP-systeem zullen in 2018 dezelfde
toepassing kunnen aanwenden. In die context heeft
Easybrussels contact opgenomen met belangrijke
providers van de regeringsdiensten zoals Engie en
Proximus, met het oog op het stimuleren van de
overgang naar de elektronische factuur in 2018.
Om het publiek van kmo’s te sensibiliseren voor de
voordelen van elektronische facturatie, wordt er in
2018 voorzien in andere communicatie-initiatieven
tussen BFB, IT Coördinatie en Easybrussels.

De elektronische factuur
De elektronische factuur streeft vlottere betalingsprocedures met meer beveiliging na tussen
overheidsdiensten en leveranciers, in het belang
van beiden. Vanaf 2020 wordt de aanvaarding
van de elektronische factuur verplicht voor de
Belgische overheidsinstellingen. Daarom hebben
Easybrussels en haar partners in 2017 ter zake
initiatieven genomen.

Easybrussels is met behulp van zijn sturingscomité het doorgeefluik van de elektronische factuurverplichtingen voor de andere gewestelijke
instellingen.

Elektronische en digitale factuur
Een elektronische factuur is meer dan
slechts een factuur onder digitale vorm.
Het betreft een gedigitaliseerd document
van de leverancier aan zijn klanten
waarvan de inhoud gestructureerd is. Deze
structuur is van essentieel belang voor
de geautomatiseerde verwerking bij de
ontvangst, die bijvoorbeeld niet mogelijk
zou zijn met een ongestructureerd digitaal
document zoals een pdf.

Ten aanzien van de plaatselijke besturen zorgen
Easybrussels en Brulocalis ervoor de gemeenten
en de OCMW’s te sensibiliseren voor de inzet en
de verplichtingen inzake de elektronische factuur.
Meer hierover: blz. 11
Samen met haar partners zal Easybrussels in 2018
haar adviesrol voortzetten, zodat de administraties de elektronische factuur aannemen en er de
voordelen van plukken op het vlak van efficiëntie
en kostenbesparing, met respect voor de wettelijke
vervaltermijnen.

De elektronische facturatie gebeurt volledig automatisch, zonder enige menselijke tussenkomst.
Een dergelijke inwisseling vergt

•
•

een gestructureerd formaat dat geschikt is
voor een machinale verwerking.
een hoge beveiligingsgraad van de informatica om de factuur onbetwistbaar te maken.

FACTUUR

In het gewest hebben Brussel Financiën en Begroting en IT Coördinatie definitief een interface
in gebruik genomen met het federale informa-

€

15

Administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7.
Online
overheidsopdrachten
gen zorgen bij de administraties. Easybrussels
heeft zich met de taak belast deze informatie
door te geven aan het geheel van de gewestelijke administraties opdat de betrokken personeelsleden op de hoogte zijn van de wijzigingen. Het agentschap voor administratieve
vereenvoudiging heeft zo communicatiemodellen voorgesteld, om heldere informatie over de
wijzigingen te bezorgen aan de bedrijven waarmee de administraties regelmatig samenwerken of zullen samenwerken. In samenwerking
met BECI heeft Easybrussels bovendien de gewestelijke en nationale pers ingelicht.

Op voorstel van Easybrussels heeft de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 oktober 2017 een gewestelijke omzendbrief inzake
e-Procurement goedgekeurd. Deze verplicht
tot het gebruik van elektronische middelen en
laat de digitale offertes toe gericht tot administraties en de gewestelijke instellingen voor alle
overheidsopdrachten boven de € 30 000 excl.
btw. De omzendbrief is opgesteld in overleg
met de sociale partners en wil hoofdzakelijk de
toegang tot overheidsopdrachten vereenvoudigen voor de kmo’s, ze transparanter maken
en een eerlijke mededinging garanderen. Op
termijn zullen die maatregelen voor besparin-
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opgeleide
personeelsleden
in 2017

vendien een samenwerkingsprotocol voor het
e-Procurementplatform voorbereid. Op basis van
dit akkoord zal Easybrussels vanaf 2018 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen bij
het federale Sturingscomité voor e-Procurement,
naast het Vlaamse Gewest en de Franstalige Gemeenschap. Zo draagt het agentschap bij tot het
behoorlijke bestuur en tot de ontwikkelingen in
het kader van het online plaatsen van overheidsopdrachten in België.

In 2017 heeft Easybrussels in samenwerking met
de FOD BOSA verder opleidingen over het gebruik
van e-Procurement georganiseerd. In 2017 werden
71 personeelsleden van de plaatselijke en gewestelijke administraties opgeleid. Om aan de opleidingsvraag van alle administraties en overheidsinstellingen tegemoet te komen, is Easybrussels van
plan in 2018 een samenwerkingsakkoord te sluiten met de Gewestelijke School voor Openbaar
Bestuur (GSOB). Op die manier zullen alle personeelsleden voorbereid zijn op de veranderingen die
uit de nieuwe wetgeving voortvloeien.
Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging heeft in 2017 met de FOD BOSA bo-

Budget e-Procurement :

€ 453,75
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8.

Het project is ontwikkeld rond 2 voorname onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit de ontwikkeling van de back- en front office met de nodige
webservices. Het tweede deel omvat de promotie van het project bij de verschillende openbare
instellingen en het verzamelen, herwerken en invoeren van de content.

De stappencatalogus
Het wegwijs maken van alle burgers en bedrijven
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de
verschillende administratieve formaliteiten is het
streefdoel van het project van de stappencatalogus. Door deze beschikbaar te stellen via een
unieke portaalsite beoogt Easybrussels de administratieve dimensie van het leven in Brussel
toegankelijker en eenvoudiger te maken. Deze
portaalsite biedt de nodige toelichtingen en maakt
de link naar alle bevoegde Brusselse administraties. Burgers en bedrijven kunnen op die manier
makkelijk en snel alle informatie terugvinden met
betrekking tot de administratieve stappen die hen
aangaan.

Voor het technische luik werkt Easybrussels samen met het CIBG. Met de Waalse backoffice
Nostra als basis, inspiratiebron en de behoeftes
en noden binnen het Brussels gewest is in 2017 de
backoffice BAS (Brussels Administration Simplified) ontwikkeld. Eind 2017 is er na een uitvoerige testperiode uitgevoerd door Easybrussels een
eerste versie van BAS opgeleverd samen met de
bijhorende webservices. Met het invoeren van de
laatste functionaliteiten wordt de volledige oplevering van de backoffice in februari 2018 verwacht. Easybrussels werkte eind 2017 reeds nauw
samen met de onderneming Wavenet om ook al
de eerste stappen te zetten naar de gebruiksklare frontoffice.
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easy.brussels

Naast deze technische benadering van het project
heeft Easybrussels zich in 2017 bijzonder ingezet
om het project te promoten bij de verschillende publieke instellingen: 27 administraties en organismes werden zo gecontacteerd en bezocht. Hiermee
werden afspraken gemaakt in verband met de bevoegde contactpersonen en de te leveren inventaris van de verschillende formaliteiten binnen de betrokken administratie. Enkele van deze instellingen
hebben zich opgegeven als piloot administraties.
Daarmee heeft Easybrussels aan de verschillende inventarissen gewerkt. Aan de hand van enkele
workshops is tevens de eerste hand gelegd aan de
structuur van de stappencatalogus.

Easybrussels heeft eind 2017 haar eigen
website gelanceerd. Voordien maakte Easybrussels gebruik van een specifiek aan het
agentschap toegewijde pagina op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Haar eigen website biedt haar voortaan meer
vrijheid om op regelmatige basis over haar
projecten te communiceren met haar doelgroepen. Deze ontwikkeling sluit uiteraard niet
het jaarlijks verslag uit dat Easybrussels aan
de gewestelijke regering overmaakt en alle
betrokken partijen. Deze is bovendien op de
website te raadplegen. Aan deze nieuwe site
heeft Easybrussels de communicatiestrategie
van de vuistregels van administratieve vereenvoudiging gekoppeld. Deze 10 praktische
tips bieden de agenten van de Gewestelijke
Overheidsdienst de mogelijkheid om de filosofie achter administratieve vereenvoudiging
makkelijk toe te passen en zo mee te werken
aan de vereenvoudiging van het bestuur voor
de burgers en de ondernemingen. Deze vuistregels werden verspreid aan de hand van een
campagne op het intranet van de GOB, in de
nieuwsbrief van de GOB, een interne wedstrijd
en door middel van affichage in de kantoren
tot leven gebracht. Een tweede golf van deze
campagne zal in 2018 plaatsvinden.

In 2017 heeft dit project echter ook een zeer duidelijk pijnpunt binnen het online landschap van het
Brussels gewest blootgelegd. Naast verschillende
bestaande platformen, zoals be.brussels, waar de
burger bepaalde nuttige inlichtingen kan terugvinden, stelt elke publieke instelling haar eigen
website of platform ter beschikking. Easybrussels
betreurt hiermee dat de komst van de stappencatalogus ondanks diens integratie op de portaalsite be.brussels, nog steeds geen sinecure zal zijn
voor de eindgebruiker. Easybrussels heeft zich
eind 2017 dan ook sterk gemaakt om met de verschillende politieke bevoegdheden rond de tafel te
zitten en naar een coherente en ambitieuze digitale strategie binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te ijveren.

Budget catalogus van
de administratieve stappen:

Budget communicatie
(website en andere dragers):

€ 62 003,86

€ 41 647,1
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De parlementaire
vragen
In 2017 heeft Easybrussels 9 parlementaire vragen ontvangen, gericht aan de Staatssecretaris belast met
Administratieve vereenvoudiging en aan de Staatssecretaris belast met Digitalisering. Dit komt neer op 80%
meer vragen in vergelijking met 2016.
De toenemende bekendheid en zichtbaarheid van Easybrussels hebben bijgedragen tot een groter aantal vragen, een blijk van de stijgende belangstelling van de Brusselse verkozenen voor administratieve vereenvoudiging.

Schriftelijke en mondelinge vragen

7

4

2
1

2016

2017
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9.

De digitale transitie
Naast de vooruitgang die werd geboekt met het
digitale loket wil Easybrussels hulde brengen aan
het Digital Transformation Office-initiatief. Geleidelijk aan in 2017 ontwikkeld, beoogt deze de digitale volwassenwording van de GOB, om zo bij
te dragen tot de digitale ambities van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder door verschillende projecten te verwezenlijken voor diensten bij de overheid. De doelstelling: de kwaliteit
van de interne dienstverlening verhogen om beter tegemoet te komen aan de externe behoeften.
Easybrussels zorgt voor de invoering van de maatregelen bij het gewest en promoot ze bij gewestelijke en plaatselijke instellingen.

De projecten van 2017
uitgelicht
Door de ambitieuze monitoring van 2016 kon de
evolutie van de administratieve vereenvoudigingsprojecten van 13 partners die in het sturingscomité
zetelen, op de voet worden gevolgd in 2017. In het
voorbije jaar werd 73% van de aangekon-

digde initiatieven met succes afgerond. Easybrussels heeft opgemerkt dat de vast-

gestelde doelstellingen voor de overige 27% niet
werden behaald wegens ontoereikende middelen
of andere factoren buiten de wil van de projectdragers om. Het agentschap schenkt bijzondere aandacht aan dit resultaat en toetst af hoe het de te
bereiken doelstellingen overeenkomstig het plan
van administratieve vereenvoudiging en de daartoe beschikbare middelen beter op elkaar kunnen
worden afgestemd.

impulse.brussels
Zoals in 2016 heeft Easybrussels ook in 2017 op
impulse.brussels kunnen rekenen bij de ontwikkeling van een administratief eenvoudig gewest. In de
loop van het jaar heeft impulse.brussels een nieuwe “lijst van behoeften” opgemaakt, die zoals elk
jaar aan de Gewestregering wordt bezorgd.

Los van de projecten van administratieve vereenvoudiging die gemeenschappelijk zijn voor alle piloten, hebben bepaalde partners in 2017 specifieke
acties gevoerd. Easybrussels wil deze in de schijnwerpers plaatsen om die bijzondere ervaringen en
vorderingen te delen.

Impulse.brussels
= jaarlijks meer dan
2 900 begeleidingen van ondernemingen

710

op het vlak van
stedenbouw
en milieu

560

opportuniteiten
voor
partnerschappen

400

zoektochten naar
financiering
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340

internationale
RDIpartnerschappen

300

partnerschappen
inzake
overheidssteun

240

juridische
stappen
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In 2017 heeft impulse.brussels overigens 2 bijzondere initiatieven genomen om het leven van ondernemers te vergemakkelijken:

2. Een lans breken voor administratieve
vereenvoudiging bij de door impulse.
brussels aangeboden begeleiding.

1. Ontwerp van 3 video’s om de
voorbereiding van een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning te
vergemakkelijken.

Het dienstenaanbod op het vlak van begeleiding
dat impulse.brussels aan kmo’s en andere economische, onderzoeks- en innoverende actoren biedt,
houdt beslist rekening met het aspect administratieve vereenvoudiging. Dankzij hun deskundigheid
gidsen de begeleiders van impulse.brussels de
kmo’s doorheen alle administratieve stappen, waardoor alles behoorlijk vlotter verloopt. De ondernemingen moeten zo minder tijd uittrekken voor hun
administratie en kunnen hun aandacht toespitsen
op hun projecten en de inhoud van hun dossiers.

Wanneer een onderneming van handelsactiviteit
wenst te veranderen, moet ze doorgaans een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, zelfs als
de wijziging geen werken vergt. Deze aanvraag is
in het bijzonder onontbeerlijk voor elke omvorming
tot een horecazaak, bijvoorbeeld bij omvorming
van een bloemenzaak in een restaurant, of als men
van kantoren een discotheek maakt.

Als bijvoorbeeld een Brusselse kmo via het Horizon
2020-programma een voorstel wil indienen voor
een Europese financiering van een onderzoeksen innovatieproject, helpen de National Contact
Points in het team van impulse.brussels de kmo bij
het vinden van relevante projectoproepen, het aanmaken van een gebruikersaccount op de portaalsite van de EU, de ontvankelijkheidsvoorwaarden
goed te begrijpen en het vinden en het behoorlijk
invullen van de inschrijvingsformulieren. Als het
voorstel wordt geselecteerd, helpen de contact
points de kmo ook bij de voorbereiding en de ondertekening van de overeenkomst. Meer inlichtingen hierover op ncpbrussels.be.

Opdat deze procedure vlotter zou verlopen en de
ondernemingen minder zou overweldigen, heeft
impulse.brussels korte, speelse video’s uitgebracht die in een toegankelijke taal de te ondernemen stappen samenvatten bij de voorbereiding van
een vergunningsaanvraag. Ze zorgen voor een nog
betere begeleiding van het ondernemers- en handelaarspubliek dat over uiteenlopende beroepen
en achtergronden beschikt en niet noodzakelijk
vertrouwd zijn met dit soort procedures.
De video’s zijn te bekijken op YouTube, op
1819.brussels en op stedenbouw.brussels.

800

Gemiddeld begeleidt impulse.brussels 800 ondernemers per jaar
bij de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

BAKKERIJ
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Lijst van
behoeften 2017
van impulse.brussels
De lijst voor 2017 is een momentopname tot september 2016. Enkel de meermaals door de ondernemers herhaalde behoeften worden er in
opgenomen.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 28 november 2002 houdende oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie
heeft Impulse.brussels opgedragen jaarlijks aan
deze raad “ de lijst [te bezorgen] met de voornaamste moeilijkheden met dewelke de ondernemingen
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn of er zich willen vestigen, regelmatig te
maken hebben in het kader van de administratieve
voorschriften en gebruiken.”

De behoeften worden overeenkomstig de voornaamste expertise van de begeleiders bij
impulse.brussels in 6 thema’s ondergebracht:
ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw, leefmilieu
en mobiliteit, steun bij onderzoek en innovatie, andere steun, financiering, fiscaliteit en sociaal recht.

Sinds de wijziging van het BBHR van 28 november
2002 bij besluit van 2 april 2015, kan zodra “ de lijst
ter kennis wordt gebracht aan de leden van de Raad
voor Economische Coördinatie, de Minister van
Economie deze lijst aan de regering overhandigen.”

Elk punt begint met een eenvoudig voorgestelde
getuigenis van een ondernemer die anoniem blijft,
gevolgd door een analyse en aanbevelingen om
aan de behoefte tegemoet te komen.

impulse.brussels heeft van deze lijst een “lijst van
behoeften” gemaakt die wordt opgemaakt op basis
van ingewonnen getuigenissen bij de ondernemingen die het agentschap in de loop van het jaar begeleid heeft.
Deze lijst houdt ook de voornaamste behoeften in
die de ondernemers kenbaar maken wanneer ze
een beroep doen op de gewestelijke dienst 1819,
die door impulse.brussels wordt gecoördineerd.
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11

11
De 4 specifieke
behoeften voor
onderneemsters:

De lijst van 2017

•

•

bevat 56 behoeften, waaronder:

45 bestaande, waarvan 10

•

al sinds verschillende
jaren

11
4
2
•

•
•

nieuwe

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nog meer steun voor onderneemsters
Een coöperatie voor onderneemsters

als bijzonder kunnen worden
beschouwd na de gebeurtenissen
van eind 2015 en begin 2016

vermeldt de 8 behoeften die in 2016
11
werden vervuld, die lopende zijn of die dit
jaar niet worden voorgesteld

De terugkerende
behoeften die
al jaren worden
geformuleerd:

•
•
De 11 nieuwe
behoeften:

•

Meer middelen voor de
Brusselse investeringsfondsen

specifiek voor vrouwen zijn

11

•

Een vlottere kredietverstrekking
voor kmo’s

•

Inlichtingen betreffende eigendomstitels
die rechtstreeks aan het loket
worden verkregen

•

Meer toegelaten activiteiten thuis zonder
dat een stedenbouwkundige vergunning
nodig is

•

Een kamer van efficiëntere kwaliteit
Een geschikte heraanleg van de Havenlaan
Een enig aanspreekpunt en facilitator voor
mobiliteit

•

Een geschikte energieaudit

•

Bepaalde afvalstromen automatisch uit de
afvalregels houden

•

Imagoverbetering van Brussel

•

Betere informatie over de stand van
zaken betreffende de behandeling van
de steunaanvraagdossiers

•

Een Tax Shelter die ook voor “andere
formaten” toegankelijk is
Een “Start-up visa” voor nietEuropese ondernemers
24

Snellere toekenning van de
stedenbouwkundige vergunningen
Een enig aanspreekpunt om
de stedenbouwkundige en de
milieuvergunningen te verkrijgen
Een snellere toekenning van de
milieuvergunning voor klasse I.A. en I.B.
Een vereenvoudigde lijst van de
ingedeelde inrichtingen
Ten aanzien van natuurlijke personen,
gemeenten en overheden, meer projecten
in aanmerking nemen voor de gewestelijke
overheidssteun betreffende onderzoek
en innovatie en de door het gewest
gefinancierde Europese programma’s
Een georganiseerd beroep om de
geweigerde steunaanvragen te herbekijken
Een ruimer toepassingsgebied voor
de preactiviteitssteun
Een vlottere kredietverstrekking
voor kmo’s
Meer middelen voor de
Brusselse investeringsfondsen
Minder plaatselijke belastingen
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Gewestelijke dienst 1819

bundelen en filteren, om het gewenste geïndividualiseerde document te verkrijgen.

De adviseurs van de dienst 1819 beantwoorden alle
ondernemersvragen telefonisch, en verwijzen door
naar een breed netwerk van partners. Sinds mei
2017 beantwoorden de adviseurs ook rechtstreeks
vragen aan het infopunt, een klassiek loket. In deze
nieuwe ruimte kunnen ondernemers webtools raadplegen en het Brusselse dienstenaanbod ontdekken. Zo wint de dienst aan bereikbaarheid in termen
van openingsuren en vlotter contact met de ondernemers. Bovendien heeft de dienst in 2017 een andere structuur aangenomen met het oog op een gedeeld behoorlijk bestuur, zijn website hervormd en
themaweken voor ondernemers georganiseerd.

Met het instrument Wikipreuners beschikt het
“retail”-team van het agentschap sinds eind 2016
over een gecentraliseerde tool om de dossiers van
de kandidaat-handelaars op te volgen en makkelijk
met hen te communiceren via dit platform. De ondernemer heeft op die manier altijd toegang tot zijn
online dossier.

In 2017 bood atrium.brussels

392 begeleidingen aan
466 ondernemers
op het platform.

meer dan 7 500 verzoeken
om inlichtingen in 2017

De haven van Brussel
De haven van Brussel is een heuse mobiliteitsactor, ook al denken de inwoners voor hun verplaatsingen niet bepaald aan waterlopen of aan de haven van Brussel. De haven is een onmiskenbare
bondgenoot bij het streven naar administratieve
vereenvoudiging, in het bijzonder voor ondernemingen die waterwegen gebruiken om hun producten naar en uit de hoofdstad te vervoeren.

Atrium.brussels
Atrium.brussels, het gewestelijke agentschap dat
verantwoordelijk is voor stadsinvesteringen en de
ontwikkeling van de handelswijken, mikt dagelijks
hoger, zowel in het gecentraliseerde databeheer
als bij de vereenvoudiging van de communicatie bij
de begeleiding van de ondernemers.

Naast de ontwikkeling van het RIS-systeem in
Brussel heeft de haven van Brussel in 2017 ook
bijgedragen tot de mededeling “in real time” van
de vaartijden van de Waterbusdienst. Tegen deze
achtergrond

Voor atrium.brussels stond 2017 vooral in het teken van de opmerkelijke vooruitgang die werd geboekt met analytics.brussels en van de invoering
van het softwareprogramma Wikipreuneurs.

•
•
•

Het project analytics.brussels stelde een grote
vooruitgang voor. Alle door het agentschap ingezamelde gegevens worden zo in een enkel systeem
ingevoerd. Sinds september 2017 verwerkt dit instrument meer dan 6 miljoen gegevenslijnen. Dankzij deze eerste voltooide fase kan atrium.brussels
de ontwikkeling van zijn digitaal beleid voortzetten in een nieuw ecosysteem (hub.brussels) en
myshops.brussels bedrijfsklaar maken.

•

Dankzij de ontwikkeling van analytics.brussels
kon een grote verzameling gegevens onderling
worden afgestemd en tal van analyse-instrumenten worden uitgewerkt, waaronder de digitale Barometer 2.0, die sinds december 2017 kan worden
geraadpleegd. De barometer is zo ontworpen dat
de gebruikers de gegevens kunnen raadplegen,
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werd in de gebruikte havenzone verder
werk gemaakt van 2 ankerplaatsen voor
de binnenscheepvaart.
werd de haven opgenomen in de RIS-index.
werd een portaalsite geconfigureerd voor
het gebruik van de webapplicatie Notice to
Skippers, om de communicatie tussen de haven en de binnenschippers te versoepelen.
heeft de haven voorts de gegevensuitwisseling voor de binnenscheepvaart en de betalingen verbeterd, en een interne, digitale
navigatiekaart ontwikkeld.

Administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Parking.brussels

parking.brussels voor het beheer van de parkeerkaarten. Na deze etappe zullen de in IRISbox opgenomen gegevens automatisch naar de software
van het agentschap worden gestuurd, om de afgifte van de parkeerkaart te versoepelen.

In 2017 heeft het gewestelijke parkeeragentschap
tal van projecten verwezenlijkt met het oog op de
vereenvoudiging van administratieve procedures in
verband met de parkeeractiviteiten van de burgers.
Dat maakt van parking.brussels een sterke partner
van Easybrussels om de administratieve last in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verlichten.

In het kader van het project tot sectorindeling
(uit het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan) is het
de bedoeling dat IRISbox en de software van
parking.brussels zo werken dat de aanvrager van
een parkeerkaart de “parkeersectoren” en “deelsectoren” waartoe hij mogelijk toegang heeft, interactief kan identificeren.

Zo heeft parking.brussels de aanvraagprocedure
voor een parkeerkaart vereenvoudigd. Bij een
eerste aanvraag moet de gebruiker een formulier invullen. Als zijn parkeerkaart is verstreken,
stuurt parking.brussels echter een brief om hem
daarvan op de hoogte te brengen, en hem tegen
eenvoudige betaling een verlenging van de geldigheidsduur van de parkeerkaart voor te stellen.
Het is dus niet meer nodig opnieuw alle persoonsgegevens via een formulier te communiceren,
parking.brussels gaat deze gegevens immers
vooraf en nadien zelf na (raadpleging van de DIV,
van het Rijksregister, enz.). Deze procedure werd
in hoge mate mogelijk gemaakt door het feit dat de
door parking.brussels afgegeven parkeerkaarten
voortaan merendeels virtueel zijn. Dit betekent
een echte vereenvoudiging voor de burgers, die
zich niet langer tot een loket moeten wenden om
hun parkeerkaart te verkrijgen.

Een parkeersector stemt overeen met de zone
waarin de parkeerkaart geldig is. Een deelsector is
een segment van een parkeersector.
Een gewestelijk parkeerobservatorium oprichten
behoort tot de opdrachten van parking.brussels.
Daartoe vergaart parking.brussels alle betrokken
gegevens en laat het terreinonderzoek verrichten
om ze aan te vullen. In het kader van de oprichting van dit parkeerkenniscentrum moet het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ervoor zorgen dat voor alle gebruikers,
zowel voor professionelen (interne diensten,
partnerbesturen, deskundigen, studiebureaus,
ontwikkelaars,...) als voor burgers, betrouwbare,
bijgewerkte en makkelijk verkrijgbare informatie beschikbaar is over de parkeersituatie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is nodig om
tegemoet te komen aan de stijgende vraag wat
het ter beschikking stellen van bestaande gegevens betreft.

In deze context van digitalisering van de parkeerkaarten heeft het agentschap bovendien met het
CIBG en Fidus bijgedragen tot de ontwikkeling van
IRISbox. Een eerste stap hierbij is de automatische
verwerking van de nuttige DIV- en rijksregistergegevens in het aanvraagformulier voor de vrijstellingskaart. De gemeenten die het parkeerbeleid
hebben afgestaan aan parking.brussels kunnen
die oplossing gebruiken.

Momenteel beschikken alle 19 gemeenten van het
Gewest over hun eigen parkeerreglement, vaak met
zeer uiteenlopende betalingswijzen. In deze wirwar van parkeerregels raken de autobestuurders
meer dan eens het noorden kwijt. De invoering in
december 2017 van BIPaSS (Brussels Initiative

De tweede stap houdt de ontwikkeling in van een
interactie tussen IRISbox en de software van

P
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for Parking SolutionS) door parking.brussels met
twee gemeenten die de spits afbijten, Anderlecht en
Molenbeek, vormt het bewijs van het door het agentschap ondernomen werk, en van de wens de gebruikers de beste oplossingen aan te reiken om zo de
verkeersknoop in het Gewest te helpen ontwarren.

kunnen toetreden en deelt het agentschap de visie om Brussel om te bouwen tot een Smart City.
Door alle parkeerparameters onderling te koppelen (mobiele apps, parkeerautomaten, bewonerskaarten en zakcomputers voor de stewards), werkt
het platform als een hub, een centraal netwerk. Op
termijn kan het concept uitgroeien tot een Smart
Mobility-systeem dat alle parkeergegevens centraliseert en integreert in een netwerk van openbaar
vervoer, wagen- en fietsverkeer, private of openbare parkings, parkings voor fietsen, enz.

Met BIPaSS kunnen de autobestuurders hun parkeerplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betalen met de applicatie van hun keuze. De gebruiker moet dus niet langer op zoek naar een parkeerautomaat en over kleingeld beschikken, alles
verloopt via smartphone. Via gps worden de tarieven op een transparante wijze meegedeeld. De autobestuurder loopt bovendien niet het risico te veel
te betalen, aangezien hij niet langer zijn parkeertijd
op voorhand moet inschatten. Hij heeft een duidelijk overzicht van zijn parkeertijd. Een ideale oplossing voor wie onkostennota’s moet indienen. Ook
de ondernemingen krijgen oplossingen aangereikt,
die verschillende gebruikers kunnen toevoegen.
De applicatie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het parkeerongemak in de betalende
zones en levert de autobestuurders tijdswinst op,
aangezien de betaling zo sneller en zekerder verloopt, en de informatie over de parkeerzone altijd
juist is. Met BIPaSS biedt parking.brussels een
platform waartoe de 19 gemeenten van Brussel

In december 2017 is parking.brussels voor zijn
financiële beheer overgestapt naar SAP, en schaart
zich zo volledig achter de gewestelijke norm in verband met de vermindering van de administratieve
rompslomp. Het agentschap vindt het echter noodzakelijk om een mogelijke opname van de gegevens
inzake parkeeropbrengsten ernstig te bestuderen.
Aangaande het parkeerbeheer beschikt het agentschap immers over gespecialiseerde, beroepsgerelateerde software voor de afgifte van parkeerkaarten en de inning van parkeertickets.
De antennes van parking.brussels verwelkomen
de gebruikers sinds 2017, ongeacht hun woonplaats. Zo kan een persoon met woonplaats in
Sint-Jans-Molenbeek die in Vorst werkt, zich

Dagelijks en vaak op hetzelfde ogenblik
rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
700 000 voertuigen rond op zoek
naar een parkeerplaats.

P

Het parkeeraanbod: 265

000
plaatsen op de openbare weg.

1/3 autobestuurders verliest tijd
bij het zoeken van een parkeerautomaat.

P

P
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enz., en die werkelijk een administratieve vereenvoudiging inhouden voor zowel de kaarthouders
als de gemeentelijke administratie.

naar de antenne van parking.brussels op het
Albertplein begeven. Ontegensprekelijk vergemakkelijkt dit beheer de aanvraag van een parkeerkaart voor personen die het rechtstreekse contact
aan een loket verkiezen. Deze mogelijkheid sluit
aan bij het digitale inclusiebeleid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De eerste doelstelling van het agentschap hierbij is
erop toezien dat het werk in verband met het centraliseren van de parkeerkaartaanvragen verder
wordt gezet. De burgers en/of vennootschappen
moeten zich zo enkel tot parking.brussels wenden,
en niet bij elke gemeente een afzonderlijke aanvraag indienen, wat overigens onhaalbaar zou zijn.
De tweede doelstelling is gericht op het aanbieden
van een oplossing aan de gemeenten met betrekking tot het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan. Niet
alle gemeenten zijn immers uitgerust voor de afgifte van een dergelijke kaart, of kunnen de geldigheid
ervan in het hele Gewest garanderen. In 2017 heeft
de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest de rol van het parkeeragentschap bevestigd in het kader van een wijziging van het besluit
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en
de vrijstellingskaarten.

In 2017 heeft het agentschap een overheidsopdracht uitgeschreven om gemeenten ertoe te brengen fietsboxen aan te schaffen via een aankoopcentrale. Tegelijkertijd heeft parking.brussels een
applicatie ontwikkeld voor het beheer van de toekenning van parkeerplaatsen in deze fietsboxen,
zodat fietsbezitters er een plaats kunnen reserveren. Indien alle plaatsen al ingenomen zijn, kunnen
de fietsers zich laten inschrijven op een wachtlijst.
Als er in de wijk van de aanvrager nog geen boxen
staan, laat de app toe de behoefte te vermelden,
zodat de gemeenten en/of het agentschap de
spreiding van parkeerinfrastructuur kunnen aansturen. Dit prioritair project voor het agentschap
en breder gezien ook voor het gewestelijke parkeerbeleid brengt evenwicht in de maatregelen
en de beschikbare infrastructuur voor de verschillende vervoerwijzen. Het parkeervraagstuk
belangt immers niet enkel de privéwagen aan.

Het CIBG
Als partner van Easybrussels en de digitale referentie van het Gewest is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) een bevoorrechte bondgenoot met het oog op administratieve
vereenvoudiging.

Met Brussel Mobiliteit, Brulocalis en het kabinet
van de Minister van Mobiliteit als partners heeft
parking.brussels in 2017 een voorbeeld van parkeerreglement opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Regering van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2013
(gewijzigd in 2016) betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten
voor de Brusselse gemeenten. Het opzet van het
reglement is tweevoudig:

•

•

Het CIBG is in het bijzonder erg betrokken bij het
dichten van de digitale kloof, onder andere aan de
hand van de volgende initiatieven:

•

enerzijds de gemeenten ertoe aanzetten de
bepalingen van het besluit na te leven en
tegemoet te komen aan de regeringswens
om van het parkeerbeleid in Brussel een
harmonieus en eenvoudig geheel te maken. Daartoe zijn duidelijke juridische documenten nodig.

•
•

anderzijds is het ook de bedoeling de stappen tot een wijziging van de gemeentelijke reglementen te vereenvoudigen.
Verschillende gemeenten volgen dit voorbeeldreglement al en hebben hun reglement aangepast.

de Openbare Computerruimtes (OCR’s)
voorzien van informaticamateriaal en dit
onderhouden: computers, laptops, software, beeldschermen, printers, interactieve projectors, enz.
in het kader van het Fiber to the School-project een internetglasvezelaansluiting met
hoge snelheid ontwikkelen in het middelbaar onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
zorgen voor een gratis netwerk wifi.brussels
in alle metrostations.

In 2017 heeft het CIBG bovendien tot de administratieve vereenvoudiging bijgedragen via:

•

Tot slot: in 2017 heeft parking.brussels 2 doelstellingen verder uitgevoerd die verband houden met
de in 2014 ingevoerde afgifte van vrijstellingskaarten voor de operatoren van carsharing, artsen,

•
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een studie over de informatisering bij de
plaatselijke besturen.
de voortzetting van zijn activiteiten als
gewestelijke aankoopcentrale om tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende instellingen. Deze
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vervoer, voor mobiliteitsoperatoren, voor de
trajectcontrole in de tunnels of voor de bescherming van een lage-emissiezone (LEZ)
vanaf 2018. Het CIBG en BPV willen zo de
veiligheid van alle burgers garanderen met
naleving van de rechten en vrijheden van
elk, en waarbij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende diensten
worden versterkt.

e-catalogus van informaticamateriaal en
software levert tijdswinst op, doet het aantal kleinere overheidsopdrachten slinken,
zorgt voor efficiëntiewinst en schaalvoordelen door opdrachtvoorwaarden die gunstiger zijn, verhoogt de referentiewaarde
van de opdracht, laat de instellingen toe
gebruik te maken van de deskundigheid
van het CIBG op het vlak van informatica en
zorgt voor meer eenvoud voor de gebruiker.

•

•

het gewestelijk videobewakingsplatform,
door zowel de beelden van de verschillende
bestaande netwerken van bewakingscamera’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
als de cameragegevens van de automatische nummerplaatherkenning (ANPR) te
verzamelen. Dit platform is een samenwerkingsproject tussen het CIBG en Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), en leeft
de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens strikt na. Het platform
maakt het voor elke partner mogelijk de
beelden te verwerken overeenkomstig de
eigen doelstellingen, hetzij voor politietaken, voor de maatschappijen van openbaar

het ontwerpen van de portaalsite
infogeluid.brussels, besteld door Leefmilieu
Brussel. Dit nieuwe instrument wil de
levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren door ze oplossingen aan te reiken voor het lawaai en de trillingen die ze
ondervinden, toegang te verlenen tot een
wettelijk kader daaromtrent en via het soepel indienen van een klacht door verwijzing
naar IRISbox. Met deze portaalsite wordt
een beter klachtenbeheer en een betere klachtenopvolging nagestreefd via een
enige gegevensbank en een betere onderlinge samenwerking tussen de betrokken
actoren (MIVB, Infrabel, NMBS, Brussel
Mobiliteit, de Brusselse gemeenten, enz.).

Meer over digitale inclusie op blz. 12

Het CIBG heeft
16 OCR’s uitgerust
In 2017 werd het
informaticamateriaal bij
4 OCR’s vernieuwd
•

Evere

•

Koekelberg

•

Sint-Joost-ten-Node

•

Sint-Lambrechts-Woluwe

Fiber to the School

e-Catalogus in 2017

Eind 2017: 117 aangesloten
scholen, waarvan 29 in de
loop van het jaar (op 168
scholen)

• 143 klanten
• meer dan 1 600 bestellingen
• meer da 95 000 producten
aangekocht bij 41 leveranciers
• voor een totaalbedrag van meer
dan 21 miljoen euros.

Wifi.brussels
•

70 (pre)metrostations

•

op 190 verschillende
locaties in het gewest

Budget samenwerkingsakkoord CIBG:

€ 327 184,86
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Leefmilieu Brussel

Brussel dit thema opnemen in samenhang
met andere initiatieven van Easybrussels,
voor Leefmilieu Brussel een progressief
open data-beleid uittekenen, samenwerken met de hiermee betrokken partijen en
de raad van bestuur beter inlichten over de
huidige en toekomstige uitdagingen bij de
openbaarmaking van gegevens.

De gewestelijke administratie die belast is met
leefmilieu wil de ecologische voetafdruk van de
overheidsdiensten, de bedrijven en de burgers
verkleinen, ijvert voor minder papiergebruik en
zodoende voor de digitalisering van procedures,
formulieren en andere documenten.

•

Uit het geheel van administratieve vereenvoudigingsinitiatieven van 2017 wil Leefmilieu Brussel
de ontwikkeling van de volgende projecten onder
de aandacht brengen:

•

•

Publicatie en online beheer van overheidsopdrachten via e-Procurement: Leefmilieu
Brussel heeft

>> de personeelsleden opgeleid.
>> sinds 1 oktober 2017 e-Tendering

Oprichting van een transversale coördinatiegroep voor administratieve vereenvoudiging bij Leefmilieu Brussel. De groep
heeft als doel de planning, de structurering
en de coördinatie van de interne initiatieven voor administratieve vereenvoudiging
te versterken. Deze zal in 2018 een Plan
voor administratieve vereenvoudiging bij
het instituut opstellen.

gebruikt voor alle overheidsopdrachten
waarvan het bedrag de Europese drempelbedragen overstijgt.

>> na de inwerkingtreding van de omzendbrief, vanaf 1 december 2017 het gebruik
van e-Tendering veralgemeend voor alle
opdrachten met een waarde van meer
dan € 30 000.

Deelname
aan
het
Brusselse
open data-beleid: Leefmilieu Brussel
heeft 22 datasets op de portaalsite
opendatastore.brussels gepubliceerd, en
parallel aan de coördinatiegroep voor administratieve vereenvoudiging een open
data-comité opgericht. Zo kan Leefmilieu

>> met

alle personeelsleden hierover
gecommuniceerd.

>> de

wijzigingen aan de bedrijfswereld
gecommuniceerd via de website van
Leefmilieu Brussel en de huidige en mogelijke opdrachtnemers via brief op de
hoogte gebracht.

infogeluid.brussels
voor 70% van de Brusselaars
is geluidshinder één van de
voornaamste milieu-ergernissen
die hun levenskwaliteit verstoren.
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Actiris

deling, met het oog op meer efficiëntie en
een grotere kwaliteit bij de dienstverlening
aan de klanten.

De wijziging van de Brusselse tewerkstellingssteun na de VIde staatshervorming heeft voor
een afname en vereenvoudiging van de middelen gezorgd:

•

•

de nieuwe Activamaatregel ter ondersteuning van de Brusselaars tijdens
hun zoektocht naar werk en ter aanmoediging van interregionale mobiliteit
heeft ervoor gezorgd dat 30 kaarten

konden worden vervangen door
slechts 2 attesten (activa.brussels

en activa.brussels ”verminderde arbeidsgeschiktheid”). Zo worden de maatregelen zowel voor de werkzoekenden als
voor de werkgevers duidelijker.

•

Easybrussels heeft Actiris bijgestaan bij
een studie over gestandaardiseerde kosten, met het oog op de vereenvoudiging
van de First-stages voor jongeren.

•
•

Budget KPMG-studie over de First-stage:

€ 34 533,40

•

•

Actiris heeft de controlemethode van de
beschikbaarheid van de werkzoekenden
voor de arbeidsmarkt aangepast om voor
meer samenhang en afstemming tussen
de verschillende Actirisdiensten te zorgen.
Daardoor moet Actiris de personen niet
langer oproepen voor een evaluatiegesprek
indien de dienst reeds over de nodige informatie beschikt.

•
•
•

Actiris heeft bovendien zijn dienstenaanbod verder verbeterd:

•

om de interne werking te stroomlijnen en
te vereenvoudigen, liep in 2017 in alle diensten een project tot evenwichtige werkver-

in het agentschap van Anderlecht ging een
proefproject van start om het onthaal van
werkzoekenden in de gedecentraliseerde
diensten te verbeteren en wachtrijen voor
het gesprek te vermijden. Het project zet in
op het gebruik van online diensten die beschikbaar zijn in een ”self”-ruimte, en stelt
een ”alles op afspraak”-organisatie voor,
zodat werkzoekenden in optimale omstandigheden kunnen worden ontvangen en
meer tijd kan worden besteed aan personen voor wie dit echt nodig is. Dit proefproject dient in 2018 te worden beoordeeld om
na te gaan of een veralgemening van deze
werkwijze wenselijk is.
de herziening van MijnActiris Partners om
een elektronische handtekening mogelijk
te maken in het kader van de briefwisseling
tussen Actiris en zijn partners.
de digitalisering van de taalcheques
“Doorstroming naar werk”.
de afname van administratieve lasten en
de nodeloze verplaatsingen voor de werkzoekenden om ICT-cheques te ontvangen.
Actiris heeft een autodidactisch platform
voor Office-software online geplaatst om
de digitale kloof te helpen dichten.
nieuwe attesten voor de RVA (Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening) werden gedigitaliseerd. Ze moeten bijgevolg niet langer
via de post worden verstuurd.
er werd een geautomatiseerde procedure
ingevoerd voor het intrekken van oproepingen, zodat werkzoekenden zich niet
nodeloos verplaatsen als een gedecentraliseerde dienst gesloten is.
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•

De Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
In 2017 heeft de BGHM duidelijk te kennen gegeven gewonnen te zijn voor administratieve
vereenvoudiging.

•

•

Er werd duidelijke vooruitgang geboekt op
het vlak van de ontsluiting van authentieke bronnen via de online GGB, de gegevensbank voor het beheer van inschrijvingen voor sociale woningen. Tegen deze
achtergrond hebben de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) via FIDUS
toegang gekregen tot rijkregistergegevens
en gegevens met betrekking tot personen
met beperkingen (FOD Sociale Zekerheid).
Dit is nodig voor het beheer van de dossiers van de kandidaten. In 2018 zullen de
ministeriële besluiten, die de nodige documenten beschrijven voor de indiening van
een volledig dossier, worden aangepast om
ze administratief te vereenvoudigen. De
software voor het beheer van het huurpatrimonium van de OVM’s wordt momenteel
aangepast om er de gegevens uit de authentieke bronnen in op te nemen.
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De BGHM heeft ijverig deelgenomen aan
de werkgroep rond de rondzendbrief inzake e-Procurement.
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft daarnaast een nieuwe
website ontwikkeld, met inbegrip van een
intranet, waardoor de OVM’s en BGHM
paperless inlichtingen en documenten
kunnen uitwisselen.
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10.

vous souhaite
une année
de simplicité !
Aanbevelingen
vooréblouissante
2018
Op basis van de ervaringen en de vaststellingen in 2017 stelt Easybrussels voor 2018 het volgende voor:

1
2

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volkomen achter het Europese digitale
beleid scharen
De ambtenaren ondersteunen bij de verwezenlijking van het Europese beleid is absoluut
noodzakelijk om voor alle gewestelijke bevoegdheden een duurzame overgang te bewerkstelligen naar de digitale omwenteling die we meemaken. In dat opzicht benadrukt Easybrussels
dat de Gewestregering voldoende middelen moet uittrekken.

Een algemeen en politiek draagvlak voor administratieve vereenvoudiging
scheppen en verbreden
Dit betreft een gewestelijke verantwoordelijkheid onder het toezicht van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en van de afgevaardigden van het Brussels Parlement. In 2018 blijft
Easybrussels zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk uitvoering geven aan de beleidswensen met
betrekking tot administratieve vereenvoudiging. Deze wensen vertegenwoordigen het belang
van de burgers en vormen een hefboom ter versterking van de slagkracht van het agentschap.

De steun aan de sector van de Openbare Computerruimtes uitbreiden
De OCR-sector wordt geconfronteerd met een stijgende vraag wegens technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor de beschikbare middelen ontoereikend dreigen
te worden. Easybrussels dringt erop aan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
-

dit thema hoog op de agenda plaatst door te steunen op het onderzoekswerk dat volgde op
het colloquium van 2016

3
-

een financiële steun toekent aan de sector die in verhouding staat tot het werk dat door die
ruimten wordt geleverd

-

dat de aanwervingsvoorwaarden voor personeel verbetert

-

dat er voldoende human resources worden voorzien die in evenwicht staan met de technologische ontwikkelingen

-

waarbij de regering voor een evenwichtige geografische spreiding van de ruimtes moet
zorgen, om ze voor alle Brusselaars toegankelijk te maken.
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4
5
6
7
8

De nodige middelen voorzien om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
Zowel Easybrussels als de piloten voor de verwezenlijking van de doelstellingen die werden
vastgelegd in het administratieve vereenvoudigingsplan, hebben in 2017 vastgesteld dat factoren buiten hun wil om hindernissen kunnen vormen waardoor ze niet alle initiatieven uit
het plan voor die periode tot een goed einde kunnen brengen. Samen met alle partners wil
Easybrussels grondig nadenken om oplossingen te vinden, zodat de doelstellingen van het
administratieve vereenvoudigingsplan worden bereikt.

De slagkracht van de sturingscomités van Easybrussels benadrukken
Easybrussels wenst nieuwe manieren te bedenken in haar interacties met de leden van het
sturingscomité om nieuwe wisselwerkingen en participatieve dynamieken te bereiken. Het
agentschap spoort de deelnemers zo aan zich nog verder te verdiepen in de maatregelen uit
het gewestelijke plan in verband met administratieve vereenvoudiging en stelt voor voldoende efficiënte instrumenten te beschikken om met overtuiging de maatregelen door te geven
binnen hun administratie of instelling.

De goedkeuring van de 10 vuistregels betreffende administratieve
vereenvoudiging veralgemenen bij de overheidsdiensten
De filosofie van administratieve vereenvoudiging moet ruim verspreid worden, zowel via de
klassieke interne communicatiemiddelen als door de diensten die projectdragers zijn en hun
personeelsleden. Voor Easybrussels moet 2018 het jaar worden waarin de wil, de motivatie en
de geestdrift om actief deel te nemen aan de opbouw van het transversaal project van administratieve vereenvoudiging iedereen moet winnen. Dit zorgt ervoor dat er kan worden ingegaan op de toenemende vraag van burgers en bedrijven voor minder lasten, de vermindering
van de administratieve rompslomp en het behoorlijke bestuur bij de overheidsinstellingen.

Technologisch de vinger aan de pols houden
De nieuwe technologieën en projecten van administratieve vereenvoudiging bieden de burgers tal van voordelen. Easybrussels wil de piloten ten volle begeleiden bij de huidige digitale
transitie. De overheid moet de ontwikkelingen opvolgen, zich aanpassen en de nodige tijd
voorzien om deze aanpassingen door te voeren. Het agentschap is bereid samen met de gewestelijke piloten aan deze denkoefening deel te nemen en ze daarbij te ondersteunen.

Het administratieve vereenvoudigingsplan voor 2020-2025 opstellen
In 2018 wil Easybrussels in de dynamiek van haar koers blijven met de projecten die ze in 2016
en in 2017 op gang heeft gebracht. Het agentschap laat zich door opkomende maatschappelijke bewegingen, nieuwe technologieën en burgerinitiatieven inspireren, voor het opstellen
van het toekomstige plan van administratieve vereenvoudiging voor de periode 2020-2025.
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10 vuistregels om jouw administratie
te vereenvoudigen

Ontdek alle vuistregels op easy.brussels
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