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1.Inleiding
 Onderzoeksgroep Beleidsmanagement

 Beleidsondersteunend onderzoek

 Administratieve vereenvoudiging (2007) 
en efficiëntie in justitie (2012)



1.Inleiding
 Vereenvoudiging heeft vele dimensies
 Economisch: besparen en efficiëntie
 Sociaal: informatie achterstand en digitale kloof?
 Bestuurskundig: samenwerking overheden
 Technisch: digitalisering

 “Kafka” = veel besproken thema
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2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 Overheid maakt wetgeving om 

samenleving te sturen en ordenen.

 Wetgeving geeft prikkels om gedrag te 
veranderen. 

 “Wetgeving is zoals worsten… je weet 
beter niet hoe ze gemaakt worden”

(Guy Verhofstadt, 2001)



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 Wetgevingskwaliteit: hoe beoordelen?

 Noodzakelijk
 Efficiënt
 Rechtvaardig
 Duidelijk en transparant 

 Wetgevingsinflatie in België/Vlaanderen sinds 
jaren tachtig.

 Analyse 100 Vlaamse decreten in 2010: 
 22% van wetgeving heeft meer dan vijf taalkundige

fouten per pagina
 57% van wetgeving heeft één tot vijf taalkundige 

fouten per pagina



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 3 voorbeelden:

 Wapenverkoop in België

 Medicatie: schroefdoppen

 Dakisolatiepremie



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 OESO over Belgische/Vlaamse wetgeving:

1. Te vaak wijzigende wetgeving

2. Te trage overheid (wachttijden)

3. Te complexe procedures

4. Te weinig samenwerking tussen overheden

5. Te veel administratieve lasten



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 1. Wijzigende wetgeving

 Stabiel wetgevingskader = hoge transparantie 
en rechtszekerheid voor burgers en bedrijven 

 Voorbeeld: Vlaamse milieuwetgeving inzake 
vervuiling



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 2. Trage overheid

 Wachttijden zeer hoog. Bvb. bij vergunningen.

 Onderzoek: lange wachttijden storen vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen.

 Let op: sommigen hebben baat bij lange 
wachttijden.



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 3. Complexe procedures

 Onze wetgeving kent vaak nodeloos complexe 
procedures.

 Begrijpbaarheid van procedures is laag.

 Overlap tussen procedures.



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 4. Weinig samenwerking tussen overheden

 Elke overheid maakt veel wetgeving. Vooral 
staatshervorming zorgde voor toename 
wetgeving.

 Overheden schuiven kosten door naar elkaar.

 Burgers en bedrijven maken geen onderscheid 
tussen overheden.



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 5. Te veel administratieve lasten

 Federaal Planbureau raamt administratieve 
lasten voor Belgische bedrijven op 6,36 
miljard euro in 2012.

 Burgers en bedrijven ergeren zich vooral aan 
‘nutteloze’ formulieren en verplichtingen.

 Let op: irritatie hangt af van functie. 
Administratieve medewerker versus CEO.



2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
 Wereldbank: Hoe eenvoudig is het om te 

ondernemen?
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2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
Vereenvoudiging is efficiëntie verhogen:

Regeldruk bij Vlaamse horeca bedrijven?
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2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
Vereenvoudiging is efficiëntie verhogen:

Regeldruk bij Vlaamse horeca bedrijven? 
In % van omzet 2014.
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2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
Vereenvoudiging is efficiëntie verhogen:

Aantal ambtenaren Federale overheid?
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3. Administratieve Vereenvoudiging



3. Administratieve Vereenvoudiging
 Wetgeving leidt tot vele kostensoorten. 

Administratieve kosten/lasten zijn de 
meest gemeten kosten.

 Sinds jaren negentig: elk regeerakkoord 
van Vlaamse en Federale overheid maakt 
van vereenvoudiging een prioriteit.

 Federaal regeerakkoord: daling 
administratieve lasten voor bedrijven met 
30% tegen einde legislatuur



3. Administratieve Vereenvoudiging
 Oprichting overheidsdienst voor 

Administratieve Vereenvoudiging in 1999. 

 Kafka meldpunt voor burgers en 
bedrijven. U kan hier problemen, irritaties 
melden.

 Compensatieregel voor administratieve 
lasten in Vlaanderen.



3. Administratieve Vereenvoudiging
 DAV (http://www.vereenvoudiging.be/nl)
 Onderdeel Kanselarij van de Eerste Minister
 Staatssecretaris voor Administratieve 

Vereenvoudiging: Theo Francken

 Opdracht:
Voorstellen van maatregelen die de administratieve 
complexiteit voor de ondernemingen -en de kosten 
die daarmee gepaard gaan- beperken. In 2003 
werd deze opdracht de facto uitgebreid naar 
vereenvoudigingsacties voor burgers.

http://www.vereenvoudiging.be/nl


3. Administratieve vereenvoudiging
Administratieve lasten zijn:
• Kosten van de administratieve 

handelingen gemaakt tijdens het naleven 
van wettelijke informatieverplichtingen.

• Inhoudelijke - vs. informatieverplichting
o Inhoudelijke nalevingskosten vs. AL

• Voorbeeld: milieu-uitstoot
o Inhoudelijk: plaatsen filter ter reductie van 

uitstoot
o Informatie: rapportering over uitstoot



Overzicht lezing
1. Inleiding
2. Wetgeving en wetgevingskwaliteit
3. Administratieve vereenvoudiging
4. Voorbeelden
5. Only once beginsel
6. Automatische rechtentoekenning
7. Economische groei en jobs 
8. Digitalisering: de oplossing?
9. Slotbemerkingen



4. Voorbeelden
 Belastingsaangifte:

- Tax-on-web
- Vereenvoudigde aangifte

 Burgerlijke stand

 Elektronische maaltijdcheques



4. Voorbeelden: belastingsaangifte
 Vereenvoudigde aangifte: 
 Ingevoerd in aanslagjaar 2010.
 Overheid vult zelf aangifte in.
 Burger krijgt kans om aanpassingen te doen.
 Voorlopig beperkte doelgroep: +/- 1,4 miljoen 

belgen.
 Gerealiseerde besparing: 36 miljoen euro.



4. Voorbeelden: maaltijdcheques
 Maaltijdcheques:
 Studie in opdracht van Nationale Arbeidsraad. 
 Ondernemer heeft veel lasten om deze te 

verkrijgen en elke maand te verdelen.
 Voorstel: elektronische maaltijdcheques. 

Chipkaart waarop bedrag wordt gestort. Net 
zoals bankkaart.

 Cheques kunnen niet meer vervallen. Jaarlijks 
meer dan 95 miljoen euro.

 Handelaar moeten minder ‘transactiekosten’ 
betalen.



4. Voorbeelden: maaltijdcheques
 Maaltijdcheques:
 Drie opties:

 Papieren maaltijdcheques

 Elektronische maaltijdcheques

 Afschaffen maaltijdcheques (extra loon)

 Beslissing:
 Geleidelijke invoering van elektronische 

maaltijdcheques sinds 2012.

 Verplicht vanaf 2016.



4. Voorbeelden: maaltijdcheques
 De potentiële lastendaling, indien alle maaltijdcheques 

elektronisch zouden zijn, bedraagt ongeveer € 94 miljoen 
per jaar: 

 € 12.880.295 voor de werkgevers; 
 € 67.580.668 voor de handelaars;
 € 13.724.151 voor de burgers.

 Gebruik e-maaltijdcheques (2012 & 2013):

Elektronisch gebruik 
2012 (%)

Elektronisch gebruik 
2013 (%)

Aantal werkgevers 10,88% 23,66%
Aantal werknemers 23,03% 53,49%
Aantal handelaars 28,76% 38,67%



4. Voorbeelden: maaltijdcheques
 De effectieve besparing aan administratieve lasten in 

2012 & 2013:

 In totaal is dus reeds € 18.884.411 bespaard aan 
administratieve lasten door het gebruik van 
elektronische maaltijdcheques, wat overeenkomt met 
ongeveer 20% van de potentiële besparing.

 Quid afschaffing?

Besparing AL in 2012 Besparing AL in 2013
Werknemers € 3.142.961 € 4.156.695
Werkgevers € 2.701.390 € 3.565.497
Handelaars € 2.145.494 € 3.172.374

Totaal € 7.989.845 € 10.894.566



4. Voorbeelden: Modernisering Burgerlijke Stand

 Studie voor Federale overheid in 2012:
 Modernisering van burgerlijke stand 

onderzoeken. Hoe kan dienst efficiënter 
werken? 

 Onderzoeken van mogelijkheid tot invoering 
van een Centraal Register Burgerlijke 
Stand (CRBS) voor aangifte inzake:
 Overlijden 
 Huwelijk
 Geboorte
 Naamsverandering
 Overschrijven beschikkend gedeelte arrest/vonnis
 Overschrijven buitenlandse akte
 Afleveren afschriften/uittreksels



4. Voorbeelden: Modernisering Burgerlijke Stand

 Voordelen CRBS:
 Alle documenten kunnen in woonplaats 

opgevraagd worden. Niet langer in 
geboorteplaats.

 Online toegang tot documenten. Geen 
wachttijd aan loket.

 Papieren stroom aan documenten tussen 
gemeenten valt weg.

 Rechtbanken moeten niet langer dubbels
bijhouden.

 Gegevens zijn steeds accuraat in Rijksregister. 
Identiteitsfraude wordt moeilijker.



4. Voorbeelden: Modernisering Burgerlijke Stand

 Resultaat:
 Door de invoering van een Centraal Register 

Burgerlijke Stand zal er jaarlijks ongeveer 31.5 
miljoen euro bespaard worden voor de 
maatschappij. Dit bedrag bestaat uit: 
 12.637.925 euro voor de diensten Burgerlijke Stand;
 1.772.924 euro voor de griffies;
 11.403.103 euro voor de burgers;
 5.601.698 euro voor de overige doelgroepen

 Uitgedrukt in VTE’s kunnen de diensten Burgerlijke 
Stand jaarlijks 190 VTE’s vrijmaken voor andere 
taken. Voor de griffies is dit 21 VTE’s op jaarbasis.

 Geraamde kosten invoering CRBS: 3 miljoen euro.



4. Voorbeelden: Elektronische facturatie
 Wat zijn e-facturen:
 Pdf bestanden bij mail
 Link bij mail naar webportaal
 Volledig automatische facturen

 Berekening besparing aan administratieve lasten 
door het gebruik van elektronische facturatie en 
archivering in België (burgers en ondernemingen).

 Vanaf 2016: Overheid verplicht elektronisch te 
factureren (Federaal Regeerakkoord, 2014).

 Tegen 2020: e-facturatie meest gebruikte 
facturatiewijze (Europese Commissie).



4. Voorbeelden: Elektronische facturatie

 Methodologie
Enquête bij Belgische ondernemingen:
 Online enquête op basis van Indigov online B2B 

panel; 
 Beoogde doelgroep: personen verantwoordelijk 

voor of betrokken bij boekhouding en facturatie 
van de onderneming;

 In twee talen (NL en FR);
 Steekproef:

2012: N = 613
2013: N = 847
2014: N= 809.



4. Voorbeelden: Elektronische facturatie

 Kostprijs per factuur:

Bedrijf naar 
bedrijf factuur

Bedrijf naar 
burger factuur

Verzenden op papier €4,44 €4,44

Verzenden elektronisch €1,20 €1,20

Kostenbesparing
verzenden €3,24 €3,24

Ontvangen op papier €8,04 €2,77

Ontvangen elektronisch €2,27 €0,69

Kostenbesparing
ontvangen €5,77 €2,08

Totale kostenbesparing €9,01 €5,32



4. Voorbeelden: Elektronische facturatie

 Resultaat:
 +/- 1 miljard verkoop- en aankoopfacturen in België.
 Stel 100% papieren facturatie dan bedragen de totale 

administratieve lasten 5,02 miljard euro op jaarbasis.
 Stel 100% digitale facturatie dan bedragen de 

administratieve lasten 1,66 miljard euro op jaarbasis. 

 Volledige overschakeling van papieren facturatie naar 
elektronische facturatie: 3,37 miljard euro potentiële 
besparing op jaarbasis.

 Besparing gerealiseerd in 2013: €615 miljoen 
(€236,5 miljoen digitaal & €378,4 miljoen via e-mail).



4. Voorbeelden: Elektronische facturatie

Digitaal 
platform

E-mail Totaal e-
facturatie

Papieren 
facturen

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Burger 3,74% 6,02% 18,78% 27,42% 22,52% 33,44% 77,48% 66,56%

Bedrijf 2,32% 6,92% 16,18% 24,96% 18,50% 31,88% 81,50% 68,12%

 Procentueel aantal e-facturen verstuurd door 
private Belgische ondernemingen in 2012 en 
2013:
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5. Only Once

“Only Once Wet” uit 2014

 Basisdoelstellingen:
 Administratieve vereenvoudiging: niet vragen 

wat overheid al weet;

 Verhogen efficiëntie overheidsdiensten;

 Fraudebestrijding.



5. Only Once

 Kernprincipes:
 Verplicht gebruik “unieke sleutels”:
 Natuurlijke personen : Rijksregisternummer of Bisnummer 

KSZ
 Rechtspersonen: Ondernemingsnummer KBO

 Verplicht hergebruik van beschikbare 
gegevens. 

 Gelijkschakeling papieren en elektronische 
formulieren



5. Only Once

Bij geboorte van een kind wordt 
aangifte gedaan en is de 
overheid op de hoogte. 

• Moet formulier dan nog 
worden ingevuld met alle 
gegevens?

• Kan het formulier niet 
worden afgeschaft?
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6. Automatische rechtentoekenning

 Kernprincipes:
 Sociale rechten zijn basisrecht:
 Niet langer aanvragen van sociale rechten, maar worden 

automatisch toegekend door overheid.
 Bijvoorbeeld: gas en elektriciteitstarief, tegemoetkoming 

stookoliefonds, kraamgeld, tussenkomst NMBS, enz.
 Overheid kent zelf ‘rechthebbenden’ en moet zich maar 

organiseren om deze rechten toe te kennen.

 Voorbeeld: stookoliefonds.
 Aanvragen 2014: +/- 150.000 gezinnen.
 Geraamd aantal rechthebbenden: +/- 400.000
 Redenen waarom men het niet aanvraagt:

 Voelen zich gestigmatiseerd.
 Kennen de tegemoetkoming niet.
 Geen zin in administratieve rompslomp



6. Automatische rechtentoekenning

 Voordelen:
 Minder rompslomp voor burgers:
 Minder rompslomp voor overheid.
 Meer geld voor subsidies en ondersteuning en 

minder voor overhead kosten. 
 Doelgroep kan volledig bereikt worden.
 Nog altijd keuze om niet deel te nemen. 

 Nadelen:
 Minder contact met rechthebbenden. Bvb door OCMW.
 Meer budgetaire uitgaven voor deze sociale rechten. 

Begroting?
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7. Economische groei en vereenvoudiging

 Overheden zijn het voorbije decennium steeds meer 
gefocust geweest op het verminderen van de 
administratieve lasten (AL).

 Overmatige administratieve lasten hebben in wezen een 
gelijkaardige impact op de bedrijfswereld als een belasting. 
Ze zorgen voor een stijging van de productiekosten, zonder 
dat er een stijging is van de productiviteit.

Administratieve 
Lasten

Ondernemers-
dynamiek

Productiviteit/
Groei/

Winst/Jobs/…



7. Economische groei en vereenvoudiging

Studie uitgevoerd in 2014:
 Is er een impact van administratieve vereenvoudiging op 

economische groei?

 Resultaat:
 Minder administratieve lasten voor bedrijven leidt tot 

meer investeringen.
 Meer investeringen leidt tot meer jobs.
 Meer jobs leidt tot economische groei.

 Op termijn van vijf jaar: daling administratieve lasten met 
een kwart leidt tot groei in BBP van 1,62%.

 Op korte termijn leidt het in sommige landen tot minder 
jobs. Vervanging administratieve jobs?
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8. Digitalisering: een oplossing

 Afgelopen tien jaar: tendens naar digitalisering van 
processen.
 Facturatieprocessen
 Communicatie met overheid

 Pensioen
 Belastingen
 Subsidies
 Vergunningen
 …

 Communicatie met leveranciers
 …

 Bedenkingen:
 Digitale kloof: kan iedereen nog volgen?

 Ouderen
 Armen

 Privacy? 

 Inefficiënte processen digitaliseren heeft geen zin
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9. Slotbemerkingen
 Vereenvoudiging heeft vele dimensies
 Economisch: besparen en efficiëntie
 Sociaal: informatie achterstand en digitale kloof?
 Bestuurskundig: samenwerking overheden
 Technisch: digitalisering

 Zijn processen nodig? Ja, dan kan digitaliseren.

 Digitalisering kan oplossing zijn, maar digitale kloof 
niet uit het oog verliezen.

 Gezond verstand gebruiken om te vereenvoudigen.
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