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Vooraf 
Doelstelling nr. 5 van het Brussels Plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 bestaat erin 

om tegen 2020 de administratieve lasten met 25% te verminderen. 

Verschillende studies hebben aangetoond dat het hergebruik van gegevens uit een authentieke bron 

tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten zou kunnen leiden en de werking en 

doeltreffendheid van de betrokken overheidsdiensten zou verbeteren. Dit voorontwerp van 

ordonnantie strekt ertoe om het principe van de unieke gegevensinzameling en het hergebruik van 

beschikbare gegevens uit een authentieke bron of dienstenintegrator (Fidus) in de praktijk van de 

Brusselse overheden verplicht te stellen, om zo de administratieve verplichtingen van burgers en 

ondernemingen te vereenvoudigen. 

Dit voorontwerp van ordonnantie wil eveneens het gebruik van elektronische formulieren stimuleren, 

door ze dezelfde waarde als papieren formulieren te verlenen. 

Concreet verplicht het voorontwerp van ordonnantie de Brusselse overheidsdiensten ertoe om het 

rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te gebruiken om natuurlijke of rechtspersonen te 

identificeren, alsook om de door een dienstenintegrator verstrekte gegevens te hergebruiken en om 

de hiervoor vereiste vergunningen aan te vragen. 

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

De Raad staat positief tegenover dit voorontwerp van ordonnantie en is verheugd dat de Regering één 

van zijn verzoeken in termen van administratieve vereenvoudiging heeft ingewilligd. De Raad beval de 

toepassing van dit principe immers aan in zijn initiatiefadvies betreffende administratieve 

vereenvoudiging van 20 april 20171.  

1.1 Toepassingsgebied 

De Raad wenst dat de politiezones in het toepassingsgebied van de ordonnantie zouden worden 

opgenomen. 

1.2 Communicatie naar de ondernemingen toe 

De Raad is verheugd over de toepassing van dit principe in het operationele plan en vraagt dat alle 

Brusselse overheden voor het hergebruik van gegevens zouden worden gesensibiliseerd en dat zij hun 

personeel ook voor het gebruik van digitale instrumenten zouden opleiden (toegang tot de 

dienstenintegrator of een andere eigen interface van de instelling).  

De Raad wenst dat de overheden naar burgers en ondernemingen toe over dit Once only-principe 

zouden communiceren en dat zij hun aanvragen zouden kunnen doorsturen indien zij vaststellen dat 

een informatie hen meerdere malen wordt gevraagd, terwijl deze bijvoorbeeld al ergens anders in een 

authentieke bron aanwezig is. Het is belangrijk dat de besturen naar hen luisteren, ook voor wat de 

aanvragen van internationale ondernemingen en buitenlandse burgers betreft. 

                                                 

 
1  Initiatiefadvies van de Raad betreffende administratieve vereenvoudiging van 20 april 2017, A-2017-020-ESR, dat hier kan 

worden geraadpleegd. 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-020-esr/view


 A-2019-035-ESR 

  Pagina 4/4 

 

 

Ook ondernemingen en burgers moeten bewust worden gemaakt van het feit dat het project een grote 

waarde en verdienste heeft, maar dat het werk nog maar pas is begonnen. Zo zullen het aantal 

authentieke bronnen en het aantal vereenvoudigde formulieren geleidelijk aan worden uitgebreid.  

1.3 Ondernemingsloketten 

De Raad zou graag hebben dat de ondernemingsloketten in het kader van hun opdracht van openbaar 

nut toegang tot de authentieke bronnen zouden krijgen, zonder dat dit echter een verplichting van 

hun kant zou zijn. 

1.4 e-Box 

De Raad is verheugd over het gebruik van de e-Box door de Brusselse gemeenten en ION. Dit is een 

elektronische brievenbus, waarmee elke burger op een gecentraliseerde en beveiligde wijze officiële 

documenten vanwege de verschillende besturen van de sociale zekerheid kan ontvangen. Dit maakt 

het mogelijk om online documenten dezelfde waarde als een aangetekende brief te verlenen en om 

volledig elektronische aanvraagprocedures op te zetten. 

1.5 Analyse van de formulieren door Easybrussels 

De Raad is verheugd dat Easybrussels de opdracht heeft gekregen om de verschillende formulieren 

vanwege de Brusselse overheden te analyseren, teneinde deze te vereenvoudigen. 

De Raad wil eraan herinneren dat in de besluiten en ordonnanties ook het Once only-principe moet 

worden opgenomen. Daarom zouden deze minimumvoorwaarden moeten bevatten, zodat de 

formulieren gemakkelijker aan de noden van burgers en ondernemingen zouden kunnen worden 

aangepast. Deze formulieren zouden dus niet langer bij de besluiten of ordonnanties mogen worden 

gevoegd, wat het gemakkelijker zal maken om ze te wijzigen met het oog op een administratieve 

vereenvoudiging.  

Daarnaast is de Raad van mening dat, om ruimte te laten voor elektronische middelen, de toekomstige 

regelgevende teksten zouden moeten verduidelijken dat de communicatiemiddelen « per 

aangetekende brief of elke andere soortgelijke wettelijke procedure » mogen worden aangewend. 

2. Bijzondere beschouwingen 

2.1 De gemengde vergunning 

De Raad herhaalt zijn wens dat de Regering een unieke vergunning (gemengde vergunning) zou 

creëren, die binnen een redelijke termijn wordt verkregen. Het feit dat milieuvergunningen en 

stedenbouwkundige vergunningen van elkaar gescheiden zijn, levert immers soms problemen in 

termen van termijnen op. 

De Raad dringt aan op de noodzaak en doeltreffendheid inzake het indienen van een aanvraag op één 

enkele plaats en inzake een vereenvoudiging van de aanvraagformulieren. Er moet ook een 

elektronische procedure worden ingevoerd. Hij betreurt het dat zijn voorstellen niet in de hervorming 

van het BWRO werden opgenomen. 

* 
* * 


