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ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

2019, EEN STAPJE DICHTER
BIJ VEREENVOUDIGING
2019 werd gekenmerkt door de doorbraak van twee grote principes, die onmisbaar zijn op het
vlak van administratieve vereenvoudiging, alsook van een nieuwe tool die nog niet echt gekend,
maar wel veelbelovend is.

Het Once Only-principe vindt ingang in
het gewestelijke juridische landschap.
Dit principe maakt het voor de gebruikers aanzienlijk makkelijker, aangezien
de overheidsdiensten authentieke
bronnen raadplegen en bestaande gegevens onderling uitwisselen, waardoor
burgers en ondernemingen bepaalde
administratieve stappen niet meer
hoeven over te doen, zodra ze eenmaal
gezet zijn. Het principe is onlosmakelijk
verbonden met een betere bescherming
van de persoonsgegevens. De overheidsdiensten hebben hierover een
opleiding gekregen.
Dit jaar nog zal de eBox zijn intrede
doen. Dit federale documentenplatform
is nog niet echt gekend, maar zal de
uitwisseling van documenten tussen
een gebruiker en een overheidsdienst
vergemakkelijken. easy.brussels ondersteunt de bevordering van deze tool en
zal de ontwikkeling ervan de komende
jaren begeleiden.

Tot slot maken steeds meer Brusselaars
gebruik van de virtuele loketten. De
digitalisering zet haar opmars verder en
is niet meer weg te denken. Voorbeelden hiervan zijn de vereenvoudigde
elektronische facturatie voor klantenrelaties bij intercommunales alsook
de invoering van de eBox bij meerdere
overheidsdiensten. We kunnen er niet
langer naast kijken; onze gewestelijke
en plaatselijke overheidsdiensten zijn
volop in beweging.
Een andere belangrijke uitdaging, met
name de digitale inclusie blijft een centrale plaats behouden in al onze werkvelden, omdat de plaatselijke besturen de
verantwoordelijkheid hebben iedereen
bij deze verandering te betrekken. Er worden regelmatig sensibiliseringssessies
met tal van partners georganiseerd om
niemand over het hoofd te zien.

In de nieuwe gewestelijke legislatuur
werden de ministeriële bevoegdheden
‘Informatica’ en ‘Administratieve vereenvoudiging’ aan een enkele minister
toegekend. Hierdoor kan de digitale uitdaging voor de gebruikers en overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op een gecoördineerde wijze
worden aangegaan. easy.brussels stimuleert en bevordert al deze projecten.
U kunt het allemaal ontdekken in dit
verslag. Veel leesplezier!

Cathy Marcus
Regeringsafgevaardigde van het
Brussels Hoofstedelijk Gewest en
Directrice van easy.brussels

Om van Brussel een Smart City te maken, vormt het vereenvoudigen van de administratieve
stappen ten gunste van burgers en ondernemingen een van de uitdagingen waar easy.brussels
zich elke dag voor inzet. Administratieve vereenvoudiging neemt meerdere vormen aan, al
naargelang het domein, zoals de digitale toe-eigening, het bevorderen van elektronische
facturatie, maar ook het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen besturen. In 2019
heeft easy.brussels zich verder van deze taak gekweten. Het heeft zodoende een stevige basis
gelegd voor de ontwikkeling van enkele grote projecten in 2020, bijvoorbeeld de toepassing
van het Once Only-principe, de verbetering van de meest impactvolle formulieren, of het
dematerialiseren van administratieve procedures. Ik wil het agentschap en alle Brusselse
instellingen die samenwerken aan de administratieve vereenvoudiging van harte danken.

Bernard CLERFAYT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering,
Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging
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EXECUTIVE
SUMMARY

2019

Jaarverslag

Onze overheidsdienst pakt de zaak eenvoudiger aan voor u.
Onze concrete acties en belangrijkste cijfers uit 2019

1
2
3
4

ONCE ONLY boekt vooruitgang

2020

Groen licht voor de goedkeuring van de Once OnlyOrdonnantie
Startschot voor Fidus Online, aanvraag voor het opvragen
van authentieke gegevens voor de overheden

TOP 30

30 administratieve formulieren
die worden gedigitaliseerd

BETTER REGULATION

voorzien in de behoeften van de burgers
Vermindering van de administratieve lasten
voor de ondernemingen, burgers en overheidsdiensten
Open data & Once Only: verbetering van de wetgeving

OPEN DATA

openbare data toegankelijk maken

241

datasets beschikbaar, hetzij een stijging
met 44% t.o.v. 2018

+ 24%
957

toename van het aantal gebruikers van het
portaal opendatastore.brussels
unieke gebruikers van het portaal per maand

VIRTUELE LOKETTEN

om al uw procedures te beheren

EBOX

832.916

burgers hebben hun eBox geactiveerd

55.150.402
04
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EXECUTIVE SUMMARY

gepubliceerde documenten

IRISBOX

38.701
1.368

5
6
7
8
9

+ 47

nieuwe gebruikers
schoolinschrijvingen, hetzij een toename
met 298% t.o.v. 2018
nieuwe formulieren voor een totaal van
347 formulieren

DIGITALE INCLUSIE solidariteit 2.0

36
18

informatiedagen over de digitale tools in het kader
van het project «Laat ons samen vereenvoudigen»
OCR-labels (OCR = Openbare Computerruimten)
toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ELEKTRONISCHE FACTURATIE meerdere voordelen

5,77€
96%

Winst bij de overstap naar elektronische facturatie
gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten die ingeschreven
zijn op het federale platform Mercurius, waarop alle elektronische
facturen worden gecentraliseerd

DE STAPPENCATALOGUS
een gecentraliseerd platform

241
2020

administratieve stappen die opgenomen zijn in de catalogus

van de administratieve stappen

De Single Digital Gateway komt eraan, het unieke digitale
portaal voor administratieve procedures in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

ONLINE OVERHEIDSOPDRACHTEN
eenvoudiger en transparanter

93%
2020

van alle Free Market-offertes worden elektronisch naar
de Brusselse overheidsdiensten verzonden
Verplichting voor de Brusselse overheidsdiensten om
e-Procurement te gebruiken voor de ontvangst van offerte

PLAATSELIJKE BESTUREN
in het digitale tijdperk

BOS XChange online op 1 november 2019: 16 van de 19 gemeenten, 13 van de
19 OCMW’s en 3 van de 6 politiezones maakten actief gebruik van het platform
voor gegevensuitwisseling tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
plaatselijke besturen
VERSLAG AAN DE REGERING 2019

EASY.BRUSSELS

vereenvoudiging onderweg
easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging,
heeft als missie de administratieve procedures in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te vereenvoudigen, moderniseren en rationaliseren.

Sinds zijn oprichting in 2015 is zijn
prioriteit de vereenvoudiging van
de administratieve procedures voor
burgers en bedrijven in het Gewest.
Voor hen betekent dit een verlaging van
de financiële kosten en reizen, maar ook
een dagelijkse tijdsbesparing.

Om deze beweging duurzaam te maken,
voert easy.brussels een hele reeks
acties uit, vaak in samenwerking met
andere regionale of lokale instellingen,
om de administratieve procedures
efficiënter, sneller en gemakkelijker te
maken voor alle gebruikers.
Om dit te bereiken, vertrouwt het agentschap op zijn sturingscomité, bestaande
uit Brusselse overheidsdiensten en
instellingen van openbaar nut (ION’s),
maar ook op een uitgebreid netwerk van
contacten en partners dat het sinds 2015
heeft opgebouwd. Dat omvat vandaag
plaatselijke besturen, verenigingen zonder winstoogmerk, federale en gewestelijke besturen, privépartners, enz.
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EASY.BRUSSELS, VEREENVOUDIGING ONDERWEG

easy.brussels speelt dus een centrale
rol in de dynamiek van de Brusselse
gewestelijke administratieve vereenvoudiging: het voert niet alleen specifieke
projecten uit, zoals elektronische
factureren of de aanvraag van officiële documenten online, maar het wil
binnen de openbare diensten ook de
bewustwording van een noodzakelijke
vereenvoudiging en transparantere
procedures in de hand werken.

EEN UITGEBREID
sturingscomité

Het sturingscomité van easy.brussels komt regelmatig samen met de partners om
samen te werken aan lopende administratieve vereenvoudigingsprojecten. Samen
helpen ze procedures vooruit, delen ze suggesties en passen ze initiatieven aan om
altijd beter te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers.

In 2019 had easy.brussels het
genoegen nieuwe instellingen te
verwelkomen op vergaderingen van het
comité, met als doel de communicatie
en samenwerking tussen overheden te
versterken, zelfs buiten de regionale
bevoegdheden. Vertegenwoordigers van
COCOF en GGC namen dus deel aan
verschillende vergaderingen.

Het sturingscomité kwam in 2019 vijf
keer bijeen: op 5 februari, 2 april, 18
juni, 24 september en 3 december.
Minister Bernard Clerfayt, belast met
administratieve vereenvoudiging,
opende de vergadering op 24
september. Hij bedankt bij deze
gelegenheid de aanwezige actoren
voor hun inzet voor de administratieve
vereenvoudiging voor Brusselse
gebruikers.

De punten die tijdens de vergaderingen
van het comité in 2019 naar voren
kwamen, waren de volgende:
M
 issie om gewestelijke
administratieve formulieren te
analyseren in het kader van het
Once Only-principe,
L
 ancering van de regionale werkgroep
«Digitale inclusie»,
P
 resentatie van de resultaten uit de
studie « Standard Cost Model » die
in 2019 uitgevoerd werd voor Actiris,
Leefmilieu Brussel en DBDMH,

EASY.BRUSSELS DANKT DE LEDEN VAN
HET STURINGSCOMITÉ VOOR HUN ACTIEVE
DEELNAME EN SAMENWERKING OM
DE ADMINISTRATIE EENVOUDIGER EN
TOEGANKELIJKER TE MAKEN VOOR BURGERS
EN BEDRIJVEN.

O
 pen data en transparantie van
openbare data.

EEN UITGEBREID STURINGSCOMITÉ

ONZE PROJECTEN
easy.brussels leidt administratieve vereenvoudigingsprojecten op drie belangrijke gebieden,
die tot doel hebben de dienstverlening aan burgers en bedrijven te heroverwegen in het licht
van de digitale evolutie.

Beter toegankelijke
informatie en procedures
In haar contacten met de gebruiker
en om haar opdrachten uit te voeren,
verzendt, verzamelt, organiseert en
verwerkt de administratie een veelheid
aan informatie, en dit via verschillende
fysieke en digitale kanalen. Of het
nu gaat om het uitleggen van een
procedure aan een burger, het verwerken
van een door een bedrijf ingediend
subsidieverzoek of het sturen van
een brief voor het innen van een
belasting, elke administratie moet
ervoor zorgen dat deze zo toegankelijk
mogelijk is. Ze moet duidelijke taal en
geschikte hulpmiddelen gebruiken
om de uitvoering van administratieve
procedures door de gebruikers zoveel
mogelijk te vergemakkelijken.
Veel informatie over regelgeving en
een toenemend aantal formulieren of
administratieve documenten zijn online
toegankelijk via:
 e eBox,
d
de virtuele loketten,
de stappencatalogus. Deze
catalogus, die deel uitmaakt van een
globale regionale internetstrategie
en die het mogelijk zal maken om te
voldoen aan de Europese « Single
Digital Gateway » -verplichting,
zal binnenkort voor alle burgers
beschikbaar zijn.

Definitie van
behoefte
Publicatie van
de markt

Contractuitvoering

Betaling

OVERHEIDS
OPDRACHTEN
CYCLUS

Ontvangst
van factuur

Selectie van
dienstverlener
verzenden
van het bestelformulier

Uitwisseling van
en toegang tot
administratieve gegevens
Om hun missies uit te voeren,
verzamelen en beheren de
administraties een grote hoeveelheid
gegevens over burgers en bedrijven.
Door deze informatie uit te
wisselen, in alle transparantie en in
overeenstemming met de regelgeving
inzake persoonsgegevens, is het
mogelijk de administratieve procedures
aanzienlijk te vereenvoudigen.
Deze verbeterde toegang tot gegevens
en het delen ervan vergemakkelijkt ook
de contacten van de gebruikers met
overheidsinstanties.
De Brusselse administraties schakelen
een versnelling hoger in het uitwisselen
doorgeven van gegevens door:
 e toegang tot authentieke bronnen,
d
Open data.
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ONZE PROJECTEN

Ontvangst
van aanbiedingen

Publicatie van overheidsopdrachten, ontvangst van
offertes en facturen
Deze 3 stappen maken deel
uit van het administratieve
vereenvoudigingsproject van
easy.brussels

De online
overheidsopdrachten
Het elektronisch beheer van openbare
aanbestedingen is een belangrijke
bron van verbetering gebleken wat
betreft hun efficiëntie, duurzaamheid en
transparantie.
Na de geleidelijke inwerkingtreding
van Europese richtlijnen, verlopen vele
fasen van de openbare aankoopcyclus
(publicatie van contracten, ontvangst
van offertes en facturen, enz.) steeds
vaker louter virtueel.
De Brusselse gewestelijke
administraties sluiten aan bij deze trend
ook dankzij:
 -Procurement,
e
e-Invoicing.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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ONCE ONLY

boekt vooruitgang
Dankzij de evolutie van de digitale instrumenten worden de interacties tussen
de gebruikers - particulieren en bedrijven - en de Brusselse administraties
steeds efficiënter, transparanter en veiliger. Het ‘Once Only’-principe is een
highlight in deze evolutie: de inwoners van Brussel moeten hun informatie
slechts één keer doorgeven aan de overheid in het kader van haar procedures.
Voor de administraties vergt dit enkele aanpassingen. Een kort overzicht van de
vooruitgang die in 2019 is geboekt.

ENKELVOUDIGE
GEGEVENSVERZAMELING
In de praktijk verzamelen de Brusselse overheidsinstanties de gegevens die nodig zijn voor hun
legale missies uit authentieke bronnen.
Deze specifieke databases zoals het Rijksregister
of de Kruispuntbank van Ondernemingen maken het mogelijk om informatie over burgers en
bedrijven echt te verklaren of te verifiëren. Ze
worden dus niet langer onnodig gevraagd in hun
administratieve procedures.

In 2019 heeft easy.brussels, als onderdeel van
zijn Once Only-programma, belangrijke acties
ondernomen die vanaf 2020 concrete vooruitgang
mogelijk zullen maken:
 e Once Only-Ordonnantie die het gebruik van
D
authentieke bronnen binnen alle Brusselse overheden moet veralgemenen, ligt op schema om
in 2020 door het Brussels Parlement te worden
goedgekeurd.
easy.brussels werkt mee aan de ontwikkeling
van het Fidus Online-platform, een generieke
webinterface waarmee overheidsdiensten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste
authentieke bronnen kunnen raadplegen.
easy.brussels heeft een Werkgroep opgericht
bestaande uit 24 regionale instellingen, zodat
ze een inventaris kunnen opmaken van al hun
administratieve formulieren. Na het selecteren
van de formulieren met de grootste impact op
gebruikers, was een ontwerpbureau verantwoordelijk voor de analyse ervan en het voorstellen
van maatregelen om te voldoen aan het Once
Only-principe. Dit project, genaamd «Top 30»,
wordt gefinancierd door de Europese Commissie
en is in december 2019 gestart.

10
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ONCE ONLY

LEEFMILIEU BRUSSEL
SLIMME FORMULIEREN

ONCE ONLY

Groen licht voor goedkeuring
begin 2020

TOP 30

30 administratieve formulieren
onder de loep om te kunnen
overschakelen naar de digitale
modus

FIDUS ONLINE
Aanvraag voor het opvragen
van authentieke gegevens
voor de Brusselse overheden
operationeel in 2020

Als onderdeel van het «Top 30» -project werkt
Leefmilieu Brussel aan het vereenvoudigen van
de formulieren voor energiepremie-aanvragen en
milieuvergunningen.
Tegelijkertijd analyseert de administratie,
met steun van easy.brussels, haar
subsidieaanvraagformulier. Ze is ook een
samenwerking aangegaan met het kantoor
van de minister die verantwoordelijk is voor
Administratieve Vereenvoudiging om vooruitgang
te boeken bij de uitvoering van zijn digitale
activiteiten.

INNOVIRIS
NIEUWE TOOL VOOR
AANVRAGEN VOOR
FINANCIËLE STEUN
In het kader van financieringsaanvragen gebruikt
Innoviris informatie van de Kruispuntbank van
Ondernemingen - via de Fidus-integrator - om
zijn digitale portaal te verrijken.
Deze gegevens maken het mogelijk:
• t e bepalen of projectbieders in aanmerking komen,
• het deel dat is gereserveerd voor de
beschrijving van projecten te vereenvoudigen,
• de budgetten die aan projecten zijn
toegewezen te controleren.
Als de inschrijver niet in aanmerking komt, kan hij
het proces niet voortzetten. Verschillende andere
Once Only-projecten worden bestudeerd, zoals
toegang tot de authentieke bron met betrekking
tot sociale schulden.

3
4

tot het
Rijks
register

tot sociale
schuldvorderingen
(KSZ)
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3

tot de
Dimona en
de DmfA
(KSZ)

1

tot de
DIV

nieuwe toegangen
tot authentieke bronnen
voor BEW

BRUSSEL ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID (BEW)
ALTIJD MEER WEBSERVICES
Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt
diensten aan voor kandidaat-ondernemers,
zelfstandigen en bedrijven en beheert een breed
scala aan vaardigheden, variërend van bonussen
tot de financiering van projectoproepen en de
registratie van toeristische accommodatie.
De instelling zette haar inspanningen in
2019 voort om haar toegang tot authentieke
gegevensbronnen te vergroten, voor een beter
beheer en een optimale controle van bestanden.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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BETTER REGULATION
voorzien in de behoeften van
de burgers

Het project voor Better Regulation wordt sinds 2014 ondersteund door de Europese
Commissie en heeft tot doel de kwaliteit waarmee het beleid en de wetgeving van
de Europese Unie (EU) opgesteld zijn, te verbeteren. Het koestert de ambitie om
beter in te spelen op ieders zorgen, door burgers en stakeholders meer te betrekken. Hoewel het project aanvankelijk alleen de EU betrof, werden ook België en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest erdoor geïnspireerd. easy.brussels is met veel zorg
aan dit project begonnen.

BETTER REGULATION IN
EEN NOTENDOP
De verbetering van de verordening wil vooral het
volgende garanderen:
een open en transparant besluitvormingsproces,
de bijdrage van burgers en belanghebbenden
tijdens het ontwikkelingsproces van beleid en
wetgeving,
E
 U-maatregelen op basis van bewijs en
rekening houdend met de impact,
t ot een minimum beperkte administratieve
lasten voor bedrijven, burgers en
overheidsdiensten.

HET PROJECT VOOR BETTER REGULATION
HEEFT TOT DOEL DE KWALITEIT WAARMEE HET
BELEID EN DE WETGEVING VAN DE EUROPESE
UNIE (EU) OPGESTELD ZIJN, TE VERBETEREN.

12
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BETTER REGULATION

EASY.BRUSSELS
INTEGREERT BETTER
REGULATION
Het beperken van de administratieve lasten voor
bedrijven, burgers en overheidsdiensten vereist
een herziening van de geldende regelgeving.
easy.brussels voert daartoe een screening van de
wetgevingen uit en stelt vervolgens oplossingen
voor aan de betrokken entiteiten en, indien nodig,
aan de gewestelijke overheid.
Better Regulation heeft betrekking op verschillende projecten die het agentschap in 2019 heeft
geleid:
Open data, waarvoor easy.brussels een
EU-richtlijn heeft omgezet in een Brusselse
Ordonnantie, met als doel de meerderheid van
de openbare gegevens beschikbaar te maken
voor het grote publiek.
O
 nce Only, waarvan de Ordonnantie, die
momenteel door het Brusselse Parlement wordt
goedgekeurd, de administraties in staat zal
stellen burgers en bedrijven niet meer te vragen
naar gegevens waarover ze reeds beschikken
(of waartoe ze op een andere manier toegang
zouden kunnen krijgen).

LEEFMILIEU BRUSSEL
VERBETERDE PROCEDURES
Het leesbaarder, efficiënter en veiliger maken
van de wet- en regelgevingsteksten is een van de
prioriteiten van Leefmilieu Brussel. Als zodanig
wil de organisatie ook rekening houden met hun
toekomstige implementatie, zonder buitensporige
kosten.
Dit is een overzicht van de maatregelen voor
Better Regulation die in 2019 zijn genomen:
•L
 eefmilieu Brussel heeft met behulp van
easy.brussels een studie uitgevoerd om de
administratieve procedures voor het beheer
en de sanering van vervuilde bodems te
identificeren en te analyseren wat kan worden
vereenvoudigd. Uit de studie bleek dat deze
procedures de afgelopen tien jaar al sterk zijn
vereenvoudigd en als inspiratie kunnen dienen
voor andere Brusselse administraties.
Dankzij investeringen die zijn gedaan om
de wetgeving aan te passen, met name
door automatisering en digitalisering van
procedures, zijn de administratieve lasten
tussen 2007 en 2018 met 49,5% afgenomen.
• Tot
 op heden zijn er andere mogelijkheden
voor vereenvoudiging geïdentificeerd,
zoals het opstellen van een formulier met
betrekking tot behandelingen van beperkte
duur. Leefmilieu Brussel evalueert ook
andere opties en herinnert deskundigen eraan
dat er gezamenlijke studies moeten worden
uitgevoerd.

BRUSSEL ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
VEREENVOUDIGDE
ARBEIDSREGELINGEN
Twee nieuwe regelgevingen waarin
administratieve vereenvoudiging is geïntegreerd,
zijn in 2019 in werking getreden voor
bevoegdheden inzake werkgelegenheid:
• de regelgeving inzake de gecombineerde
vergunning (werkvergunning en
verblijfsvergunning),
• de regelgeving met betrekking tot de
goedkeuring en ondersteuning van
sociale ondernemingen.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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OPEN DATA

openbare data toegankelijk maken
In samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
(CIBG) en het Digital Transformation Office (DTO), begon easy.brussels in 2019
aan de promotie van het Open data-project met de verschillende Brusselse
instellingen, om ze vervolgens te ondersteunen bij de selectie en publicatie van
de datasets. Doelstelling: de meeste openbare gegevens beschikbaar maken voor
het grote publiek.

STEEDS MEER GEPUBLICEERDE DATASETS

BINNENKORT KOMT ER
EEN NIEUW PLATFORM

Steeds meer openbare instellingen nemen deel
aan de verspreiding van open data. Dit komt tot
uiting in het aantal gepubliceerde datasets.

Ook in 2019 lanceerde het CIBG een testversie
van het nieuwe datastore.brussels-platform. Dat
maakt de levering en het delen van gegevens en
diensten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mogelijk. Het centraliseert alle gegevens die
momenteel beschikbaar zijn op afzonderlijke sites
- open data, Application Programming Interface
(API) en webservices, mapping en Urbis - en zal
uiteindelijk de huidige opendatastore.brussels
vervangen.

Eind 2019 waren er 241 datasets beschikbaar, een
stijging van 44% ten opzichte van eind 2018.
Daarnaast hebben 11.486 gebruikers de portal
opendatastore.brussels geraadpleegd, een stijging van 24% ten opzichte van 2018.

datasets beschikbaar
+ 44%

2019
2018

Bron: opendatastore.brussels-cijfers. Berekeningen easy.brussels

EEN COÖRDINERENDE
ROL
In juni 2019 hebben het Europees Parlement en
de Europese Raad een nieuwe richtlijn (RICHTLIJN (EU) 2019/1024) gepubliceerd over open gegevens en het hergebruik van overheidsinformatie.
easy.brussels, ook hier in samenwerking met het
CIBG en DTO, speelde een coördinerende rol door
deze richtlijn om te zetten in een verordening.
Een grote stap vooruit: easy.brussels heeft ervoor
gekozen om niet alleen te werken aan een verordening van het Brussels Gewest, maar ook om de
verschillende partners - federaal, regionaal en
lokaal - rond de tafel te krijgen om een zo uniform
mogelijk data-beleid te garanderen in België.
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OPEN DATA

EEN NETWERK VAN
PARTNERS BOUWEN
In 2020 wil easy.brussels zijn missie rond open
data en de promotie van het project voortzetten,
zodat alle openbare instellingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hun data kunnen delen met
het grote publiek. Om dit te bereiken wil
easy.brussels specifieke datasets selecteren en de
verschillende openbare instellingen uitnodigen om
deze beschikbaar te stellen.
Zo vroeg easy.brussels aan alle openbare
instellingen om de vereiste gegevens in het
kader van het Besluit en de gemeenschappelijke
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 te
centraliseren op het opendatastore.brussels
portaal. Daarbij zal easy.brussels ervoor zorgen
dat Open data bij zoveel mogelijk mensen wordt
gepromoot.

ACTIRIS
VIEWSTAT, EEN NIEUWE
STATISTIEKEN HULPMIDDEL

59

instellingen geregistreerd
op de portal

957

unieke portalgebruikers
per maand

+ 24%

In januari 2019 ontwikkelde en lanceerde view.
brussels, het voormalige Observatorium voor
Werkgelegenheid van Brussel, ViewStat, een
moderne, interactieve en gebruiksvriendelijke
statistiektool. Hiermee kunnen gebruikers snel
de belangrijkste werkloosheidsstatistieken sinds
2007 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
raadplegen, evenals de vacatures die Actiris
ontvangt. De inhoud kan elke maand worden
gedownload en bijgewerkt.
Sinds juli is het platform verrijkt met nieuwe
functionaliteiten waarmee meer gedetailleerde
en aanpasbare tabellen kunnen worden
samengesteld of chronologische evoluties
kunnen worden geproduceerd. Het is nu
mogelijk om gegevens zoals geslacht, stad,
leeftijdscategorie of opleidingsniveau te
selecteren, te analyseren en te vergelijken.
Deze tool is gratis en staat open voor iedereen die
op zoek is naar gekwantificeerde bronnen op de
Brusselse arbeidsmarkt.

toename van het aantal gebruikers
van het opendatastore.brusselsportaal in 2019

LEEFMILIEU BRUSSEL
TOEGENOMEN DEELNAME
AAN HET OPEN DATA-PROJECT
Leefmilieu Brussel publiceert sinds 2017 op zijn
website zowel de lijst van toegekende subsidies als
de lijst van jaarlijks toegekende overheidsopdrachten.
De administratie publiceert ook al haar studies op
haar documentatiesite.
Tegelijkertijd zet de instantie alle gegevens met
betrekking tot de toegekende subsidies online op
het portaal opendatastore.brussels.

INNOVIRIS
TOEGANG TOT GEGEVENS MET
BETREKKING TOT SUBSIDIES
Innoviris stelt zijn gegevens met betrekking tot subsi
diedossiers beschikbaar op opendatastore.brussels.
In 2020 is het instituut van plan deze gegevens automatisch via de regionale API’s te versturen.

BRUSSEL ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
SAMENWERKING OP HET
OPEN DATA PORTAAL
Brussel Economie en Werkgelegenheid werkte in 2019
mee om de reeds gepubliceerde gegevens op de portal
opendatastore.brussels bij te werken.

COMMISSIE VOOR TOEGANG TOT
BESTUURSDOCUMENTEN (CTB)
ONLINE ADVIEZEN EN
BESLISSINGEN
In het kader van CTB biedt de Editoria-publicatiesite
Brusselse burgers toegang tot de genomen beslissingen
en adviezen.
De site geeft ook informatie over het functioneren en de
samenstelling van CTB.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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VIRTUELE LOKETTEN

om al uw procedures te beheren
De inzet van virtuele loketten is een essentiële stap in het vereenvoudigen van de
communicatie tussen administraties en hun gebruikers. In 2019 steeg het gebruik
van de eBox op federaal en regionaal niveau exponentieel, terwijl IRISbox in het
Brussels Gewest een recordjaar liet optekenen! Deze twee instrumenten maken
de administratieve procedures nog toegankelijker voor alle burgers en
voor bedrijven.

DE EBOX WORDT RIJKER

DOORBRAKEN IN 2019

De eBox is de digitale «brievenbus» die alle officiële communicatie voor burgers centraliseert. De
tool stelt alle Belgen in staat om, op één plaats en
via de interface van hun keuze, de documenten te
raadplegen die hun door de openbare instellingen
op federaal, regionaal en lokaal niveau worden
toegestuurd. Eind 2019 hadden meer dan 800.000
mensen hun eBox geactiveerd, een echte aanwinst
voor deze tool die tot doel heeft de uitwisselingen
met de Belgische administratie te vereenvoudigen.

Welke nieuwe administraties of autoriteiten vervolledigen sinds 2019 het eBox-aanbod?

Het hele jaar door bleef easy.brussels de eBox
promoten bij de Brusselse administraties. Maar
ook al is het aantal gebruikers toegenomen, tochmoeten we het gebruik ervan zo breed mogelijk
blijven bepleiten.

 p federaal niveau stelt de FOD Financiën sinds
O
oktober 2019 het aanslagbilet ter beschikking
via de eBox, en de FOD Justitie heeft een project gelanceerd met het oog op de automatische
verzending van verkeersboetes in elektronische
vorm via ditzelfde kanaal. Normaal worden verkeersboetes tegen eind januari rechtstreeks naar
de eBox van de overtreder verstuurd.
V
 eel andere instellingen (OCMW, FAMIWAL,
gemeenten, enz.) zijn in 2019 ook de eBox gaan
gebruiken voor de verzending van documenten
met betrekking tot sociale bijstand, gezinstoelagen of documenten voor de burgerlijke stand.
I n het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
Sint-Gillis het eerste Franstalige gemeentebestuur dat de eBox in gebruik nam, met name
voor administratieve boetes. Andere Brusselse
gemeenten zijn van plan dit voorbeeld te volgen
voor de verzending van documenten met betrekking tot de burgerlijke stand of het beheer
van crèches.
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VIRTUELE LOKETTEN

BRUSSEL ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
MIJNBEW EEN ONLINE
PLATFORM VOOR PREMIES
VOOR BEDRIJVEN
Om zijn bedrijven te ondersteunen, biedt het
Brussels Gewest een hele reeks premies aan, die
betrekking hebben op de verschillende fasen van
het bedrijfsleven, van de oprichting en de investeringen tot de export. Dit premiesysteem werd
in 2019 volledig herzien. Om de procedure voor
het aanvragen van premies te vereenvoudigen
en te digitaliseren, heeft Brussel Economie en
Werkgelegenheid (BEW) in de loop van het jaar
het digitale platform MijnBEW gelanceerd.

IRISBOX,
GEOPTIMALISEERD
GEBRUIK VOOR
BRUSSELAARS
2019 is een recordjaar voor IRISbox. Het elek
tronische loket van het Brussels Gewest,
ontwikkeld en beheerd door het CIBG, heeft het
aantal gebruikers en functionaliteiten sterk zien
toenemen dankzij voortdurende verbeteringen aan
het platform, bedoeld om het leven van de burgers
enigszins te vergemakkelijken. De cijfers van het
afgelopen jaar zijn indrukwekkend: er werden
287.127 verwerkt, een stijging van 78% ten opzichte van 2018. Van deze aanvragen betreffen er
106.000 de gemeenten, een stijging van 32%.
Het online uitvoeren van administratieve procedures bespaart kostbare tijd en energie omdat
wachten bij servicebalies niet meer nodig is. In
2019 heeft IRISbox meer dan 200.000 unieke
gebruikers, op een totaal van 545.000 gezinnen in
Brussel. Deze trend zal in 2020 alleen maar verder
doorzetten.

MijnBEW stelt bedrijven in staat om:
• hun premieaanvragen online in te dienen en
te beheren,
• de evolutie van de aanvragen voortdurend
te volgen,
• een overzicht te hebben van alle ingediende
aanvragen.
Sinds de lancering van het platform is het aantal
premieaanvragen gestaag toegenomen tot meer
dan 450 aanvragen per maand tegen eind 2019. In
totaal werden in de loop van het jaar 3.832 aanvragen ingediend door Brusselse ondernemers.
BEW is niet van plan om het daarbij te laten...
Formulieren voor andere vaardigheden zullen in
2020 aan MijnBEW worden toegevoegd, zoals
betaald educatief verlofaanvragen en erkenningsaanvragen van uitzendbureau. Bovendien voorziet
BEW een technologische evolutie van het
platform, met inbegrip van een herziening van de
structuur, de integratie van de authenticatie via
de IAM-tool en de invoering van een ticketsysteem om de gebruikers te helpen.

BRUSSEL HUISVESTING
WWW.BAIL.BRUSSELS
Brussel Huisvesting heeft de website
www.bail.brussels opgezet, die gewijd is aan
het online opstellen van het huurcontract en de
plaatsbeschrijvingen. Met behulp van een eenvoudig en dynamisch formulier legt de verhuurder
de laatste hand aan zijn document, alvorens het
te delen met de toekomstige huurder. Deze laatste
kan opmerkingen toevoegen voordat het elektronisch wordt ondertekend. Naast de voltooiing van
het contract en de plaatsbeschrijvingen, heeft de
site een sectie gewijd aan informatie over de huur
en het recht om te huren.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019

BRUXELLES FORMATION
EEN ONLINE TOOL VOOR
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Bruxelles Formation ontwierp in mei 2019 een
online platform voor het beheer van individuele
beroepsopleidingen in bedrijven (FPIE) en stages
aan het einde de opleiding. Tot april werden de
aanvragen op papier of via e-mail ingediend bij
Bruxelles Formation. Het online platform biedt nu
meerdere voordelen:
• Administratieve vereenvoudiging en
tijdsbesparing dankzij de automatisering van
het proces voor het indienen en onderzoeken
van aanvragen.
• Aanzienlijke vermindering van de
verwerkingstijden van verzoeken: het
onderzoeken van een verzoek duurt tien
dagen, in plaats van drie weken.
• Verbetering in de opvolging van de voortgang
van de verzoeken.
• Intuïtiviteit en ergonomie.
• Voordragen van potentiële kandidaten voor
bedrijven: een bibliotheek met de cv’s van
kandidaten is beschikbaar voor bedrijven.

DE MEEST VOORKOMENDE
VERZOEKEN VIA IRISBOX
IN 2019
Voor bedrijven en vzw’s:
Aangifte van gewestbelasting op de
inrichtingen van toeristisch logies bij
Brussel Fiscaliteit: 6.000 aanvragen
Voor burgers :
H
 et LEZ-registratieformulier
(lage-emissiezone): 4.000 aanvragen
bij de gemeente Elsene en Brussel
Fiscaliteit
 uurtkaartjes: 10.000 aanvragen bij
B
parking.brussels en bepaalde
gemeenten
 nergiepremies: 2.000 aanvragen bij
E
Leefmilieu Brussel

INNOVIRIS
ONLINE FORMULIEREN
Innoviris lanceerde eind 2018 een regionaal
samenwerkingsproject met het CIBG met
betrekking tot het beheer van subsidies in het
Brussels Gewest. Het doel: online formulieren
voor financieringsaanvragen maken, waarbij
het gebruik van regionale instrumenten zoals de
IRISbox of federale modules wordt bevorderd. De
echte drijvende kracht achter dit project, Innoviris
werkte samen met COCOF om synergiën tussen
instellingen te vinden.
De eerste fase van het project eindigde in 2019,
met acht online financieringsvormen: RDIPO (Organisatie-en procesinnovatie), RDIR (industrieel
onderzoek), RDIDS (experimentele ontwikkeling),
FST (haalbaarheidsstudies), STEM (Wetenschapspromotie), IVO (Innovatiecheques), POC (Proof
of Concept), PR (Project van gewestelijkbelang)
en twee uitwisselingsvormen met de administratie
(Test-Your-Idea en Expost). Innoviris koestert de
ambitie om vanaf begin 2020 breed te communiceren om het gebruik van deze protocollen
te stimuleren en modellen voor single-partner
projecten te blijven ontwikkelen. De tweede fase
van het project, gepland voor februari 2020, zal
bestaan uit het ontwikkelen van modules voor
indiening en monitoring van meerdere partners.
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VIRTUELE LOKETTEN

4,5%

Reservering openbare ruimte

17,12%

Geboorteakte

15,32%

Verklaring adreswijziging

63,06%

Gezinssamenstelling

TOP 4
GEMEENTELIJKE
VERZOEKEN
VIA IRISBOX
IN 2019

eBox

+ 55.150.402

gepubliceerde documenten

+ 832.916

ACTIRIS
MYACTIRIS, OM HET ZOEKEN
NAAR WERK TE STIMULEREN

burgers hebben hun
eBox geactiveerd

MyActiris is de ultieme online tool voor werkzoekenden om zich bij Actiris te registreren.
Sinds de lancering is 60% van de inschrijvingen
en herinschrijvingen via dit platform uitgevoerd.
Elke burger kan een profiel aanmaken zonder zich
te registreren als werkzoekende. Omdat de tool
«responsive» is, heeft 50% van de gebruikers er
toegang toe via hun smartphone.

IRISbox

47

nieuwe formulieren toegevoegd
voor een totaal van 347

In het 1e kwartaal van 2020 zal een nieuwe
functionaliteit operationeel zijn, waardoor het
mogelijk wordt een gewenst beroep automatisch
te matchen met de beschikbare vacatures.

38.701

Bron: Actiris, cijfers KPI 42 - 09/2019

nieuwe gebruikers

LEEFMILIEU BRUSSEL
GEMODERNISEERDE DIGITALE
PLATFORMS
In 2019 heeft Leefmilieu Brussel verschillende
van zijn digitale platforms geperfectioneerd en
gemoderniseerd, met name:

1.368

schoolinschrijvingen in 2019
2019

Vanuit zijn profiel kan de werkzoekende vele
stappen doorlopen: zijn cv online publiceren en
beheren, een vacature aanvragen (aanbiedingen
selecteren) of verschillende certificaten downloaden, enz.

+ 298%

2018
Bron: CIBG-cijfers. Berekeningen easy.brussels

•B
 rusoil, het platform voor het indienen van
rapporten en documenten met betrekking
tot bodemstudies, het aanvragen van
certificaten, kopieën van studies en
het stellen van alle nuttige vragen over
bodemverontreinigingsbeheer in het
Brussels Gewest.
•h
 et Label Ecodynamische Ondernemingplatform, de tool die het volledige labelproces
beheert, en ook om het Label Ecodynamic
Onderneming te registreren of aan te vragen.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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DIGITALE INCLUSIE
solidariteit 2.0

Iedereen voorzien van alle middelen om digitale kansen te grijpen, is meer dan
ooit het doel van easy.brussels in 2019. Het agentschap, dat zich er terdege
van bewust is dat een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking kampt met
onvoldoende toegang tot IT of niet over een gedegen opleiding beschikt, heeft
zijn actie in het Brussels Gewest versterkt. De digitalisering van administratieve
procedures kan in geen geval worden uitgevoerd met uitsluiting van
deze gebruikers.

EEN WERKGROEP
«DIGITALE INCLUSIE»
In samenwerking met de cel «Digitale inclusie»
van het Brussels Gewest onder leiding van het
CIBG, nam easy.brussels deel aan de oprichting
van de regionale Werkgroep «Digitale inclusie».
Die brengt verschillende administraties en actoren
van inclusie in Brussel samen, waaronder de
Openbare Computerruimtes (OCR), het netwerk
CABAN of de Koning Boudewijnstichting, om
concrete maatregelen te ontwikkelen die de digitale kloof bestrijden en die aangepast zijn aan de
behoeften op het terrein.
In dit kader werd in 2019 door de Werkgroep een label «OCR erkend door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest» gecreëerd. Dit label is onderworpen aan
specifieke criteria (openingstijden, toegankelijk
voor alle doelgroepen, aantal animators, enz.) en
werd toegekend aan 18 Brusselse OCR’s, na onderzoek van hun kandidatuur. Bij deze gelegenheid
vond op 25 oktober een labelceremonie plaats in
aanwezigheid van minister Bernard Clerfayt.
De missie van de werkgroep gaat echter verder.
Een actieplan, opgesteld in de loop van 2019, zal
begin 2020 aan de regering worden voorgelegd.
Het zal een reeks maatregelen opstellen waarbij
alle belanghebbenden, uit de particuliere of de
openbare sector, worden betrokken.
In 2019 heeft de werkgroep ook een onderzoek
uitgevoerd naar het profiel van bezoekers aan
OCR’s, om de kenmerken alsook de familie- en
sociaalprofessionele situaties van gebruikers beter
te begrijpen. De resultaten van deze statistische
vergaring zullen begin 2020 bekend zijn.
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DIGITALE INCLUSIE

INFORMATIECAMPAGNE
“LAAT ONS SAMEN
VEREENVOUDIGEN”
In 2019 heeft easy.brussels een subsidie toegekend aan de vzw Espace Cultures & Développement voor de financiering van hun project « Laat
ons samen vereenvoudigen ». Het doel is om
digitale technologie voor iedereen toegankelijk te
maken, door tijdens informatiedagen of evenementen de digitale vaardigheden door te geven die deze
instrumenten tot een hefboom voor hun sociale en
economische integratie maken.
Over een periode van zes maanden organiseerde
de vzw 36 informatiedagen pin alle Brusselse
gemeenten over online administratieve hulpmiddelen zoals IRISbox, eBox, Mijn Dossier en itsme.
Deze evenementen, ontwikkeld in overleg met
elke gemeente, zijn bedoeld voor gebruikers van
openbare diensten, maar ook voor gemeentelijke
ambtenaren, met een «Train the Trainer»-aanpak.
De vereniging ontmoet ook gebruikers in de praktijk
door hun demonstraties van online tools aan te
bieden op computers, tablets of smartphones. De
gemeenteambtenaren krijgen een opleiding om op
hun beurt de begeleiding van de burgers die naar de
loketten komen te vergemakkelijken.
Deze bijeenkomsten leidden tot een observatie: een
groot deel van het publiek is zich nog steeds niet
bewust van het bestaan van deze online diensten.
Zo had 1 op de 10 deelnemers IRISbox nog nooit
gebruikt.

Deze waarneming en het succes van deze
campagne bevestigen dat de digitalisering
van administratieve procedures moet worden
gecombineerd met een beleid van digitale inclusie,
in samenwerking met actoren ter plaatse. Het is
essentieel om een openbare dienst te onderhouden
die toegankelijk is voor alle gebruikers, zelfs de
meest kwetsbare, en ongeacht hun niveau van
bekendheid met IT-tools.

36

informatiedagen over de
digitale instrumenten die in het
kader van het project «Laat
ons samen vereenvoudigen»
in de overheidsdiensten worden
georganiseerd

18

Openbare Computerruimtes
ontvangen de label «OCR
erkend door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest»

ACTIRIS
DIGITALE AUTONOMIE METEN
Actiris heeft verschillende positioneringstesten
ontwikkeld op de digitale vaardigheden van
werkzoekenden. Dankzij deze tests en een nieuwe
profileringstool is het mogelijk om de digitale
autonomie van werkzoekenden te meten en hen
beter te ondersteunen.
Om effectieve ondersteuning te bieden binnen
Openbare Computerruimtes, heeft Actiris voor
werkzoekenden of burgers ook een leermodule
gecreëerd voor het gebruik van hun MyActiris
online-bestand.

LEEFMILIEU BRUSSEL
TOEGANKELIJKHEID VOOR
IEDEREEN
Leefmilieu Brussel wil het gebruik van internet
voor iedereen promoten en toegankelijkheid
centraal stellen in zijn aanpak. Al zijn websites
zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), een reeks regels om te
voldoen aan toegankelijkheidseisen ten behoeve
van mensen met een handicap (niveau AA). In
2019 werd intern een charter over webtoegankelijkheid opgesteld en gecommuniceerd, en de
implementatie ervan begon op hun site. Dit werk
zal in 2020 worden voortgezet om een steeds
hoger niveau van naleving te bereiken.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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ELEKTRONISCHE
FACTURATIE
meerdere voordelen

Elektronische facturatie - de volledige dematerialisatie van het facturatieproces,
van ontvangst tot boekhouding - biedt echte toegevoegde waarde voor
overheidsdiensten en hun leveranciers: efficiëntere documentverwerking,
milieuvriendelijker, vermindering van administratieve en betere betalingstijd.

HAVEN VAN BRUSSEL
FACTUREN VERZENDEN
EN ONTVANGEN IN XMLFORMAAT

Om de invoering van elektronische facturatie in het
Brussels Gewest te bespoedigen, zal easy.brussels
aan minister Bernard Clerfayt een ministeriële
circulaire voorstellen om deze verplicht te stellen
in het kader van overheidsopdrachten in 2020.

Alle ondernemers die via een openbare markt
met de Haven van Brussel omgaan, moeten hun
factuur opsturen via het Mercurius-platform. Dit
punt wordt expliciet vermeld in het bestek en
wordt gemeld bij het bestellen.
Nadat de haven haar facturatiebeheer heeft
aangepast om gedematerialiseerde «end-to-end»
verwerking van haar facturen te verzekeren, kan
de haven elektronische facturen in XML-formaat
ontvangen en verzenden via Mercurius.
Vanaf april 2020 ontvangt het automatisch XMLfacturen van PEPPOL.

BRUSSEL FINANCIËN EN
BEGROTING
ONTWIKKELING VAN HET
E-INVOICING-SYSTEEM
Sinds 2016-2017 kunnen leveranciers hun
facturen per e-mail en in XML-versie via het
Mercurius-portaal naar de administratie sturen.
Momenteel zijn de meeste gedematerialiseerde
facturen in pdf-formaat. Het doel is om het aantal
facturen in XML-formaat te verhogen. Hiervoor
organiseert het projectteam informatiesessies
om de voordelen van e-Invoicing beter bekend te
maken aan al haar leveranciers.

DEFINITIE
Een factuur die is opgesteld,
verzonden en ontvangen in
een gestructureerde elektronische vorm die een automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt.
Wetsontwerp ‘elektronische facturatie’ - Art.4

XML
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ELEKTRONISCHE FACTURATIE

JPEG

PDF

+OCR

HET REGIONALE
SAP-PLATFORM

SAP S/4HANA,
EEN SLIMMERE TOOL

VOOR EEN BETER
GEÏNTEGREERD BEHEER
IN HET BRUSSELS
GEWEST

Tegen 2020-2021 hebben de volgende evoluties
van het regionale SAP-platform betrekking op
de automatisering van de inkomstenstroom.
Het doel is om de traceerbaarheid van
boekhouddocumenten beter te monitoren en
de interne controle van de inkomstencyclus te
optimaliseren. SAP zal ook de implementatie van
de module «Financial Consolidation» mogelijk
maken voor de consolidatie van de rekeningen van
organisaties van de regionale entiteit, evenals de
ontwikkeling van rapportagetools.

Het regionale SAP-platform (Systems,
Applications and Products for data processing)
is een algemeen, analytisch en budgettair
boekhoudinstrument dat ter beschikking wordt
gesteld van de autonome bestuursinstellingen
(ABI) in het Brussels Gewest.
In 2016 ontwikkelde Brussel Financiën en
Begroting, in samenwerking met IT-Coördinatie,
dit gemeenschappelijk boekhoudsysteem voor
begroting en boekhouding. Tot nu toe hebben
meer dan 12 organisaties zich bij het platform
aangesloten. Deze krachtige tool stelt regionale
partners in staat om tegen lagere kosten meer
controle te krijgen over hun budgettaire en
boekhoudkundige processen. In 2019 is het
SAP-platform aangepast om de e-Invoicingfunctionaliteit te integreren.
Op 1 januari 2020 zijn de overheidsdiensten (GOB,
talent.brussels, urban.brussels en GOBF) overgestapt op het nieuwe generatie regionale platform
SAP S/4Hana. Voortaan worden de begrotings- en
boekhoudgegevens van de overheidsdiensten en
de organisaties die deel uitmaken van het platform
gedeeld in hetzelfde systeem.

DE ONTWIKKELING
VAN BRU-BUDGET
De IT-tool BRU-BUDGET, die zich bezighoudt
met het bewaken van de begrotingsworkflow en
sinds 2007 door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is ontwikkeld, werd in 2018 en 2019
verbeterd. De nieuwe functionaliteiten maken
het mogelijk de begrotingscontrole te versterken,
wat een kapitaalvooruitgang is voor het Comité
begrotingscontrole van het Brussels Gewest.
GGC gebruikt nu BRU-BUDGET, evenals een
dertigtal regionale organisaties. Er is ook een
overeenkomst ondertekend om BRU-BUDGET
ter beschikking te stellen van de Fédération
Wallonie-Bruxelles en COCOF.
Om aan de behoeften van budgetbewaking en
de eisen van het Instituut voor de Nationale
Rekeningen (INR) te voldoen, wordt momenteel
een rapportageplatform gecreëerd.
De bundeling van ontwikkelingen in deze steeds
efficiëntere tool maakt het mogelijk om een goed
budgettair bestuur te versterken.

VERSLAG AAN DE REGERING 2019

TOENAME REGISTRATIES
OP MERCURIUS
In 2019 registreerden bijna alle regionale en lokale besturen zich op het federale Mercurius-platform.
Dit platform centraliseert alle elektronische facturen bestemd voor administraties, conform de
Europese richtlijn 2014/55/EU.

Regionaal niveau

Lokaal niveau

TOTAAL
AANTAL
(2019)

AANTAL GEREGISTREERD OP MERCURIUS
2018

2019

Administraties

9

9

9

ION / Anderen

24

19

19

TOTAAL

33

28

28

85%

85%

Administraties

19

17

19

ION / Anderen

34

12

16

OCMW’s

19

14

16

Intercommunales

3

1

1

OVM’s

15

9

10

Ziekenhuizen

1

0

1

Politiezones

6

5

5

TOTAAL

97

58

68

EINDTOTAAL

130

86

96

66%

74%

Bron: FOD BOSA, easy.brussels

5,77€

besparing per factuur.
Dit is het voordeel van het overschakelen op elektronische
facturatie voor ontvangende administraties, blijkt uit
een onderzoek van de Universiteit Hasselt, faculteit
Bedrijfseconomische Wetenschappen

+ 20%

van elektronische facturen voor de gemeente Vorst,
een paar maanden na de start van de dematerialisatie
van haar facturatieproces
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ELEKTRONISCHE FACTURATIE
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DE STAPPENCATALOGUS
een gecentraliseerd platform

De stappencatalogus beoogt de burgers en bedrijven in Brussel te begeleiden bij
hun administratieve procedures. Het principe is om een centrale toegangspoort
tot al deze procedures te bieden, maar ook om alle administratieve formulieren te
verzamelen via één enkel digitaal portaal. In 2019 is easy.brussels nog een stap
verder gegaan in de realisatie ervan, door een globale regionale strategie voor het
web uit te stippelen. Hierdoor ligt de uitrol van het portaal op schema om zo snel
mogelijk toegankelijk te zijn voor het grote publiek.

241

administratieve procedures
geïdentificeerd in de stappencatalogus

DE SINGLE DIGITAL
GATEWAY
De Single Digital Gateway (SDG)* is een
Europees project dat één digitaal portaal opzet
om toegang te bieden tot informatie, procedures,
ondersteuning en probleemoplossende diensten.
Het maakt deel uit van de digitale strategie voor
de eengemaakte markt om burgers en bedrijven
in de EU in staat te stellen gemakkelijk toegang te
krijgen tot informatie, administratieve procedures
en diensten online in elk EU-land, op nationaal
en regionaal niveau, via de gemeenschappelijke
«Your Europe»-interface.
*V
 erordening (EU) 2018/1724 van het
Europees Parlement en de Raad

DEELNAME VAN BRUSSEL
AAN DE SINGLE DIGITAL
GATEWAY
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet ook
gegevens beschikbaar stellen op één enkel digitaal
portaal. Sinds 2017 werkt easy.brussels,
in samenwerking met verschillende Brusselse
administraties, aan een project om een
stappencatalogus op te stellen. Er bestaat
momenteel een databank met 241 administratieve
procedures. Daarnaast heeft het Brussels Gewest
een aantal bestaande portalen, zoals be.brussels.
De meeste openbare instellingen hebben ook hun
eigen website, met eigen identiteit en structuur.
Dit brede scala aan informatiebronnen moet
gecentraliseerd en gestandaardiseerd worden om
burgers en bedrijven beter te kunnen begeleiden.
Om dit te bereiken is easy.brussels van mening dat
er een uitgebreide digitale strategie nodig is op
regionaal niveau. In 2019 heeft het agentschap een
uitgebreid memorandum opgesteld om zijn visie op
deze strategie toe te lichten. Dit project werd aan
het Kabinet Clerfayt voorgelegd met het oog op
de oprichting van een ad hoc stuurgroep om deze
strategie verder te ontwikkelen.
Gezien zijn ervaring op het terrein werd
easy.brussels door de Brusselse regering
aangesteld als algemeen gewestelijk coördinator,
voor het Single Digital Gateway-project.
De Single Digital Gateway wordt zo een van de
belangrijkste projecten van easy.brussels in 2020.

DE STAPPENCATALOGUS

8

ONLINE OVERHEIDS
OPDRACHTEN

eenvoudiger en transparanter
De Brusselse gewestelijke overheden die een overheidsopdracht willen
openen, moeten hun documenten publiceren via de e-Notification-applicatie
van het federale platform e-Procurement. Dankzij deze automatisering van
aankondigingen en transacties van contracten zijn overheidsopdrachten
transparanter en toegankelijker voor bedrijven, inclusief MKB, en de
administratieve kosten worden verlaagd.

NAAR VERPLICHTE
DIGITALISERING IN 2020

LEEFMILIEU BRUSSEL
FOCUS OP DIGITALE
KANALEN
Leefmilieu Brussel zet zijn inspanningen voort
om zijn marktkennisgevingen te publiceren via
het e-Notification platform. De administratie heeft
de neiging om de ontvangst van aanbiedingen
in elektronische vorm te generaliseren via de
e-Tendering tool. Ze verbindt zich er ook toe om
haar markten te publiceren via de e-Notification
Free Market module.

INNOVIRIS
STREVEN NAAR 100%
ELEKTRONISCHE OPENBARE
AANBESTEDINGEN
Bij Innoviris maakt de doelstelling om
e-Procurement te gebruiken voor 100% van de
overheidsopdrachten met een budget van meer
dan € 30.000 vorderingen. Tot dusver zijn op
twee na alle contracten van meer dan € 30.000
gepubliceerd op e-Notification en aanbiedingen
ontvangen via e-Tendering.
In het bestek zijn clausules opgenomen om het
gebruik van e-Tendering bij het indienen van
inschrijvingen te bevorderen.

26

27

ONLINE OVERHEIDSOPDRACHTEN

In 2020 is het gebruik van e-Procurement ook
verplicht voor de ontvangst van elektronische aanbiedingen. In het Brussels Gewest konden administraties en bedrijven anticiperen op deze nieuwe
verordening met de steun van easy.brussels.
Na een trainingscampagne, uitgevoerd in 2018 ter
voorbereiding op de verplichte dematerialisatie
van procedures, zette het bureau zijn ondersteunende werkzaamheden in 2019 voort. In deze
context heeft easy.brussels acties ondernomen om
e-Procurement-tools te promoten bij Brusselse,
regionale en lokale overheden.
Ze nam in november 2019 ook deel aan een door
BECI georganiseerde bijeenkomst tussen de Brusselse administraties en de economische actoren,
voor het delen van ervaringen en het beoordelen
van gebieden voor verbetering in het beheer van
overheidsopdrachten.

IN 2019 WERD BIJNA 93% VAN DE
FREE MARKET AANBIEDINGEN
ELEKTRONISCH NAAR DE
BRUSSELSE GEWESTELIJKE
ADMINISTRATIES GESTUURD,
EEN DUIDELIJKE STIJGING TEN
OPZICHTE VAN 2018.

ACTIRIS
UITGEBREIDE
E-PROCUREMENT
Actiris gebruikt e-Procurement voor al zijn
overheidsopdrachten vanaf € 30.000 excl. BTW.

HAVEN VAN BRUSSEL
TOOLS OM VOORUIT
TE KOMEN

ONLINE OVERHEIDS
OPDRACHTEN
FREE
MARKET*

2018

2019

VERSCHIL
IN %

Aantal opdrachten
online geplaatst

201

192

-4,48

Aantal ontvangen
aanbiedingen

306

317

3,59

% elektronisch

80,06

93,05

/

Aantal elektronische
aanbiedingen
per opdracht

1,51

1,61

6,62

BULLETIN
DER AANBESTEDINGEN**

2018

2019

VERSCHIL
IN %

Aantal opdrachten
online geplaatst

237

285

20,25

Aantal ontvangen
aanbiedingen

668

859

28,59

% elektronisch

95,21

95,93

/

Aantal elektronische
aanbiedingen per
opdracht

2,81

3,01

7,12

De Haven zet al zijn administratie in om te voldoen aan toekomstige regelgeving gericht op het
gebruik van e-Procurement voor de ontvangst
van aanbestedingen uit overheidsopdrachten.
De Haven maakt ook gebruik van beheersoftware
om te assisteren bij de automatisering van de
procedures van zijn overheidsopdrachten, met name
bij het opstellen van de administratieve delen van
deze markten.

BRUSSEL ECONOMIE EN
WERKGELEGENHEID
TOEGEWIJDE AGENTEN
In 2019 heeft Brussel Economie en
Werkgelegenheid twee van zijn agenten
de opdracht gegeven om het platform voor
e-Procurement te gebruiken. Daar werden
ongeveer tien overheidsopdrachten gepubliceerd.

BRUSSEL HUISVESTING
FOCUS OP CENTRALISATIE
In 2019 heeft Brussel Huisvesting twee van zijn
agenten de opdracht gegeven om toezicht te houden op de gunning van al zijn overheidsopdrachten en om de praktijken te harmoniseren door het
gebruik van standaarddocumenten.
Dit geldt zowel voor de procedures voor overheidsopdrachten als voor de administratieve en
financiële controle.
Hun opdracht is ook te zorgen voor de centralisatie van publicaties over e-Procurement, door
het gebruik van de Free Market en e-Tendering
tegen 2020 te veralgemenen. Onze economische
actoren kunnen ook profiteren van standaarddocumenten zoals aanbiedingsformulieren of
formulieren voor de verklaring van toezegging
van onderaanneming.

* waarde minder dan 144.000€ excl. BTW
** waarde gelijk aan of groter dan 144.000 € excl. BTW

VERSLAG AAN DE REGERING 2019
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PLAATSELIJKE BESTUREN
in het digitale tijdperk

In juni 2017 lanceerde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de gewestelijke IT-strategie voor de plaatselijke besturen. Deze strategie
wordt ondersteund door Brussel Plaatselijke Besturen, de schakel tussen
de plaatselijke besturen en het Gewest, en Brulocalis, de Vereniging Stad en
Gemeenten in Brussel. Deze organisaties werken samen met easy.brussels om
hun administratieve procedures te vereenvoudigen.

BRUSSEL PLAATSELIJKE
BESTUREN (BPB)
Het Brussels Gewest wil documenten en gegevens
uitwisselen en verwerken met de verschillende
plaatselijke besturen - gemeenten, OCMW’s,
politiezones, intercommunales - op een digitale
manier. Met het oog hierop is Brussel Plaatselijke
Besturen al enkele jaren bezig met een ambitieus
digitaliseringsproces.
Verschillende onderling verbonden projecten hebben in 2019 goede vooruitgang geboekt:
 OS XChange online: dit platform maakt de
B
elektronische uitwisseling van documenten
mogelijk. Zo kan een lokaal bestuur de notulen
van de beraadslagingen van zijn beheersorganen
op dit platform plaatsen. Op 1 november 2019
maakten 16 van de 19 gemeenten, 13 van de 19
OCMW’s en drie van de zes politiezones actief
gebruik van het platform.

GEBRUIK VAN HET PLATFORM
BOS XCHANGE ONLINE

16 van de 19
GEMEENTEN
3 van de 6
POLITIEZONES

OP 1/11/2019

13 van de 19 OCMW’s
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PLAATSELIJKE BESTUREN

Daarnaast heeft BPB zijn tests voor het verzenden
van gecertificeerde documenten naar de plaatselijke besturen voortgezet.
 e Minerve-databank: Minerve, het budgettaire
D
en boekhoudkundige gegevensplatform dat
al operationeel was voor de gemeenten, is
nu functioneel voor de OCMW’s. Het maakt
de uitgave van talrijke statistieken mogelijk,
met name om te voldoen aan de Europese
rapportageverplichtingen. Dit efficiëntere
analyse-instrument zal BPB in staat stellen om
te voldoen aan de vele informatiebehoeften met
betrekking tot de financiën van de OCMW’s en
om transversale analyses uit te voeren. In het
kader van zijn toekomstige website, gepland
voor 2020, wil BPB deze gegevens toegankelijk
maken voor de burgers.

BRULOCALIS
Als bevoorrechte en actieve partner op het gebied
van administratieve vereenvoudiging heeft de
vzw Brulocalis als belangrijkste opdracht de 19
gemeenten en de Brusselse OCMW’s te helpen
bij het vervullen van hun opdracht ten dienste van
de burgers. De verdediging en bevordering van de
plaatselijke besturen hebben een tweeledig doel:
verbetering van hun algemene werkingsvoorwaarden, zowel op het gebied van financiën,
taakverdeling, personeelsbeheer, vaardigheden,
controle...
voorziening van diverse bijstand, advies, opleiding en informatiediensten, maar altijd met het
oog op de ontwikkeling op lange termijn van de
capaciteit van de plaatselijke besturen om deze
problemen zelf aan te pakken.

DE WERKZAAMHEDEN
VAN DE WERKGROEP
“ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING” IN 2019
De werkgroep is samengesteld uit lokale «Single
Points Of Contact» waarin ook de burgemeesters,
de schepenen van de vereenvoudiging of de digitale
overgang en de juridische rangen zijn opgenomen,
en maakt het mogelijk om de belangrijkste lopende
kwesties aan te pakken en beste praktijken uit te
wisselen.
In de loop van het jaar heeft het vier bijeenkomsten
georganiseerd over de volgende onderwerpen:
 atabank voor de Akten van Burgerlijke Stand
D
(DABS)
Op 31 maart 2019 hebben de FOD Justitie en de
FOD Binnenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de lokale overheden en de verenigingen
die de plaatselijke besturen vertegenwoordigen,
waaronder Brulocalis, het nieuwe beheerssysteem van de gegevensbank van de burgerlijke
stand gelanceerd. Het doel van deze hervorming
is tweeledig: het standaardiseren van het formaat
van de verschillende akten van de burgerlijke
stand tussen alle Belgische gemeenten en deze
digitaal te centraliseren in één enkele gegevensbank. Elke burger zal dus op één virtuele plaats
toegang hebben tot alle akten van de burgerlijke
stand die op hem of haar betrekking hebben.
 op 30 van formulieren
T
Brulocalis nam deel aan de missie om de Brusselse administratieve formulieren (“Top 30”) te
analyseren, volgens het Once Only-principe, en
zal de plaatselijke besturen blijven steunen in
dit project in 2020. Het doel is maatregelen voor
te stellen om deze formulieren, die een zware
administratieve last voor de gebruikers vormen, te
verbeteren of te herzien.
 e vernieuwing van et Brussels Wetboek van
D
Ruimtelijke Ordening (BWRO)
In het kader van de BWRO-hervorming heeft
Brulocalis samen met zijn leden een vervolg
gegeven aan de digitalisering van de aanvragen
voor stedenbouwkundige informatie, en meer in
het bijzonder de toegang tot authentieke bronnen
voor deze zaken.
 nline overheidsopdrachten
O
In het kader van de samenwerking met Brulocalis
wil easy.brussels ook de plaatselijke besturen bewust maken van de voordelen van het gebruik van
online overheidsopdrachten en de implementatie

van maatregelen tegen 2020. Brulocalis heeft
zijn leden bewust gemaakt van deze belangrijke
wetgevende vernieuwingen. Veel medewerkers
van plaatselijke besturen hebben een opleiding
gevolgd om optimaal gebruik te maken van deze
tools van e-Procurement.
 lektronische facturatie
E
In het kader van de verplichting voor de administraties om elektronisch verzonden facturen
te ontvangen en te verwerken, heeft Brulocalis
met name de gemeente Vorst, een pionier op dit
gebied, ondersteund bij deze overgang van papier
naar dematerialisatie.

DE STUURGROEP
“PLAATSELIJKE BESTUREN”
Bij de uitvoering van de regionale strategie voor
de informatisering van de lokale overheden zijn
verschillende prioritaire thema’s vastgesteld:
boekhouding, begroting, inkomsten, belastingen en sociale zaken. Een stuurgroep, waarvan
Brulocalis lid is, werd opgericht om dit project te
coördineren. In 2019 kwam die vijf keer bijeen.
Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de
beoogde oplossingen zo goed mogelijk aansluiten
bij de behoeften en verwachtingen van de lokale
autoriteiten, waarbij rekening wordt gehouden
met de begrotingskwesties. De laatste nota, een
“executive summary” waarover Brulocalis zijn
advies gaf, werd eind november voorgelegd aan de
minister die verantwoordelijk is voor de Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt.

VIRTUEEL LOKET, EERSTE
GEMEENSCHAPPELIJKE
ERVARING
In het kader van het project «eBox» werkt
easy.brussels samen met de Federale
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
(FOD BOSA) om de Brusselse administraties aan
te moedigen dit instrument te gebruiken. Op 12
juni van dit jaar werd de gemeente Sint-Gillis de
eerste Brusselse administratie die de post via de
eBox verstuurde. Burgers kunnen er bijvoorbeeld
stedenbouwkundige vergunningen, documenten
met betrekking tot gemeentelijke kinderdagverblijven, administratieve boetes of geboorteakten
vinden. Later kunnen ook complexer documenten,
zoals aangetekende brieven, worden verstuurd.
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EASY.BRUSSELS

goede praktijken delen
Geconfronteerd met de uitdagingen van de laatste technologische ontwikkelingen, blijft
easy.brussels op de hoogte van goede praktijken op het gebied van administratieve
vereenvoudiging. Smart Cities, e-government, nieuwe digitale tools ten dienste van
gebruikers... easy.brussels put zoveel mogelijk uit de ervaringen van andere regio’s.
Zo nam het agentschap deel aan drie evenementen in 2019, in binnen- en buitenland.

Smart Country
Convention (Berlijn)
In oktober 2019 nam easy.brussels deel
aan de Smart Country Convention in
Berlijn om te profiteren van de ervaringen van andere regio’s van de Europese
Unie op het gebied van e-government.
Als onderdeel van het Gewestelijk
Administratief Vereenvoudigingsplan
heeft het agentschap de ambitie om
hun beste praktijken in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om te zetten.
De hoogtepunten van de conferentie:
Denemarken: de «Danish Agency
for Digitisation» presenteerde de
belangrijkste digitaliseringsprojecten
in Denemarken en het succes van
eBoks, het Deense equivalent van de
eBox, dat door meer dan 90% van de
burgers wordt gebruikt.

Administratie
4.0-conferentie:
voorbereiding op de
tweede golf
(Charleroi)
easy.brussels was aanwezig op de conferentie «Administratie 4.0: voorbereiding op de tweede golf» georganiseerd
in oktober in Charleroi door STICS vzw.
Tijdens dit evenement hebben experts
uit verschillende landen de effecten van
digitale transformatie op de overheid,
hun organisatie en hun relatie met burgers toegelicht. De sprekers gaven ook
sleutels om van deze overgang een kans
te maken om de service aan gebruikers
te verbeteren.

L
 itouwen: de stad Vilnius presenteerde de successen van haar administratie op het gebied van «Smart
City» en de manier waarop de samenwerking tussen burgers en bedrijven
hieraan een grote bijdrage levert.
V
 erenigd Koninkrijk: een vertegenwoordiger van de «Government
Digital Service» onthulde het
uitgebreide trainingsprogramma voor
ambtenaren om digitale projecten
uit te voeren, een noodzakelijke
voorwaarde voor het welslagen van
dergelijke projecten.
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EASY.BRUSSELS, GOEDE PRAKTIJKEN DELEN

Smart City Expo World
Congress (Barcelona)
In november 2019 nam easy.brussels
deel aan het Smart City Expo-wereldcongres in Barcelona. Het doel was
om kennis op te doen en contacten te
leggen die nuttig zouden kunnen zijn
voor easy.brussels-projecten, en deze
kennis over te dragen binnen de GOB
en het Brussels Gewest. Veel steden
zijn al vergevorderd op het gebied van
«Smart City» en administratieve vereenvoudiging.
In plaats van te proberen alles opnieuw
uit te vinden, is het beter om hun
initiatieven te herzien, van elkaar te leren
en best practices over te nemen. Tijdens
het evenement was easy.brussels het
aanspreekpunt voor leveranciers of
mensen uit de publieke sector in geval
van vragen, informatieverzoeken of
vergaderingen met betrekking tot het
«Smart City» -project of administratieve
vereenvoudiging in het Brussels Gewest.

Enkele belangrijke momenten van de
missie:
e
 asy.brussels anam deel aan een live
rondetafelgesprek (TechTalk) waarin
het Brusselse «Smart City»-project
werd onthuld aan het aanwezige publiek en aan enkele projectmanagers
uit andere Europese steden.
H
 et agentschap nam actief deel aan
tal van interessante presentaties
en workshops, die het werk van de
werknemers dagelijks konden inspireren en binnen het Brussels Gewest
konden worden gedeeld.
Dankzij de talrijke exposanten zijn
er nieuwe contacten gelegd en is er
uitwisseling van kennis en ideeën
geweest. Die kunnen nuttig worden
benut in het kader van het project
«Smart City» van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. easy.brussels
heeft met name een reeks goede
praktijken van verschillende Europese
steden kunnen identificeren op het
gebied van open data en hoopt een
nieuwe stap te zetten in dit project
in Brussel.
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EN MORGEN?
In het kader van zijn inspanningen op het gebied van administratieve
vereenvoudiging zal easy.brussels vanaf 2020 verschillende projecten aanpakken.

Prioriteit voor administratieve informatie

Betere toegang tot
administratieve gegevens

Na het besluit van het kabinet van
minister Bernard Clerfayt zal de stappencatalogus - het enige portaal voor
alle administratieve procedures voor
burgers en bedrijven - vanaf 1 april
2020 beschikbaar zijn op de mobiele
applicatie «My Brussels». De stappencatalogus zit daarom in zijn eerste
publicatiefase en zal toegankelijk zijn
voor elke gebruiker met een smartphone.

De Once Only-Ordonnantie wordt van
kracht. Dankzij authentieke bronnen en
officiële databases kunnen overheidsinstanties informatie echt verklaren of
verifiëren en zo onnodige administratieve procedures voor burgers en bedrijven vermijden.

Maar dat is niet alles! easy.brussels
zal via een stuurgroep bestaande uit
verschillende stakeholders een regionale webstrategie ontwikkelen om meer
coherentie in het digitale beleid van het
Brussels Gewest te brengen. Momenteel ontbreekt de regionale webcommunicatie aan coördinatie en toezicht
door een structuur die verantwoordelijk
is voor de harmonieuze ontwikkeling
ervan. Het project start in de eerste
helft van 2020. Het uiteindelijke doel
is om burgers en bedrijven in staat te
stellen alle informatie en administratieve procedures met betrekking tot het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één
enkele plaats te vinden. Tegelijkertijd
zal dit voldoen aan de Europese vraag
naar de Single Digital Gateway, die van
Europese landen en regio’s verwacht dat
ze één digitaal portaal creëren.
Tot slot blijft easy.brussels administraties ondersteunen die documenten via
de eBox willen verzenden.
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De Fidus Online-interface zal ook worden opgezet om administraties toegang
te geven tot authentieke bronnen zonder dat dure technische aanpassingen
nodig zijn.

Elektronische facturatie
easy.brussels werkt momenteel aan een
omzendbrief project om elektronische
facturatie verplicht te maken in het
kader van overheidsopdrachten.
Concreet zullen de betrokken regionale
entiteiten in hun overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten het
gebruik van elektronische facturatie
moeten opleggen, waardoor het gebruik
van papieren facturen de facto wordt
verboden. Dit zal de openbare aanbestedingsprocedure verder digitaliseren
en het papierverbruik verminderen,
maar ook de gemiddelde tijd voor het
betalen van facturen verkorten!
Naast deze circulaire zal
easy.brussels regionale entiteiten
standaardclausules aanbieden die in de
marktdocumenten moeten worden opgenomen, en standaardbrieven die naar
de marktdeelnemers moeten worden
gestuurd. Het zal ook trainingen organiseren voor zowel regionale entiteiten als
marktdeelnemers.

Het vereenvoudigingsplan
2020-2025
2020 wordt het jaar van publicatie van het
nieuwe Brusselse vereenvoudigingsplan
(2020-2025).
Dit plan zal richting geven aan de
vereenvoudigingsacties en projecten
die de komende vijf jaar moeten worden
uitgevoerd.

De doelstellingen van dit plan zijn:
De aanmoediging en begeleiding van een
maximale vereenvoudiging van procedures,
H
 et streven naar maximale dematerialisatie,
De verkorting van de verwerkingstijden voor
burgerbestanden,
De toegang tot informatie vergemakkelijken
(zowel voor overheden als voor burgers),
De administratieve kosten en verplaatsingen
verminderen, terwijl de administratie
zich inzet voor papierloos beheer en
milieuvriendelijkheid.
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BUDGET 2019
Bijlage

INITIËLE
BEGROTING
2019

DEFINITIEVE
BEGROTING
2019

DEFINITIEVE
UITVOERING
2019

IMPLEMENTATIEGRAAD
2019

Projecten inzake Administratieve
Vereenvoudiging

552.000,00

439.000,00

279.770,21

64%

Projecten inzake Administratieve
Vereenvoudiging

552.000,00

505.000,00

500.733,92

99%

Betaling van de door Iristeam
geleverde diensten

192.000,00

206.000,00

163.683,69

79%

Betaling van de door Iristeam
geleverde diensten

192.000,00

206.000,00

206.000,00

100%

Projectsubsidies aan
privé-verenigingen inzake
Administratieve Vereenvoudiging

66.000,00

165.000,00

157.607,40

96%

Projectsubsidies aan
privé-verenigingen inzake
Administratieve Vereenvoudiging

66.000,00

99.000,00

96.804,30

98%

Kapitaaloverdracht naar de FOD
Beleid en Ondersteuning voor de
maintenance en ondersteuning
m.b.t. het e-Procurementplatform

40.000,00

40.000,00

0,00

0%

Kapitaaloverdracht naar de FOD
Beleid en Ondersteuning voor de
maintenance en ondersteuning
m.b.t. het e-Procurementplatform

40.000,00

40.000,00

0,00

0%

BESCHRIJVING VAN DE
BASISTOELAGE
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BUDGET 2019

PARTNERS

talent.brussels

VERSLAG AAN DE REGERING 2019

COLOFON
Bronnen/dankbetuigingen
We willen alle administraties bedanken die hebben bijgedragen aan het schrijven van dit rapport,
door ons inhoud en cijfers te bezorgen.
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Jaarverslag 2019.
CIBG. Cijfers IRISBox.
Leefmilieu Brussel
Innoviris
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Actiris
Commissie voor Toegang tot Bestuurdocumenten (Kanselarij)
CIBG
Bruxelles Formation
Brussel International
Haven van Brussel
Brussel Financiën en Begroting
Brulocalis
Brussel Plaatselijke Besturen
We willen ook de leden van het Sturingscomité bedanken voor hun betrokkenheid bij de proeflezing.

Coördinatie
easy.brussels

Herlezing
Leden van het sturingscomité van easy.brussels en easy.brussels

Copywriting, creatie en lay-out
edito3 & Studio Witvrouwen

Drukwerk
Graphius

Verantwoordelijke uitgever
Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
easy.brussels, het gewestelijke agentschap bevoegd voor administratieve vereenvoudiging

Bevoegde minister
Bernard CLERFAYT, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding,
Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging
Wettelijk depot
2020/11.404/3
© easy.brussels alle rechten voorbehouden
easy.brussels
info@easy.brussels

36

37

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

