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SYNTHESE BELEIDSNOTA BESTUURSZAKEN 2014-2019 

 

1 OMGEVINGSANALYSE 

De omgevingsanalyse vertrekt van de vaststelling dat burgers in het dagelijkse leven gewoon zijn aan 

een dienstverlening op hoog niveau, steeds vaker digitaal en op maat. Ook ten opzichte van de 

overheid zijn er dus hoge verwachtingen inzake de kwaliteit van dienstverlening. Hetzelfde geldt voor 

ondernemerschap : ook hier wordt gevraagd naar ruimte tot initiatief en aanmoediging, en niet om 

bureaucratische hindernissen. De overheid lost die verwachtingen echter nog onvoldoende in. De 

omgevingsanalyse verwijst naar de nieuwe databanken die zijn aangelegd en die gekoppeld zijn aan 

bestaande registratiesystemen. Meer dan 1.000 datasets zijn ondertussen beschikbaar op het open 

dataportaal van de Vlaamse overheid. 57% van de belangrijkste geodatabanken is herbruikbaar voor 

commerciële en niet-commerciële doeleinden, waarvan 96 sets via open data-licentie. 

Tevens wordt gewezen op de belangrijke rol die de lokale besturen spelen bij veel 

overheidsprocessen. Er moet echter worden vastgesteld dat er grote verschillen zijn in ICT-maturiteit 

bij de lokale besturen. Daarom wordt gesteld dat een moderne elektronische dienstverlening 

onmogelijk is zonder een goed informatiemanagement bij de lokale besturen. 

 

2 VASTGOEDBELEID VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Als overkoepelende visie wordt verwezen naar het regeerakkoord : “We voeren als Vlaamse overheid 

een pro-actief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid.”. De doelstelling is om een ééngemaakt 

vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid te ontwikkelen dat komaf maakt met de versnippering van 

vroegere tijden. 

Zo zal werk worden gemaakt van de verdere uitbouw van de inventaris van het vastgoed van de 

Vlaamse overheid, om één beeld te krijgen van het volledige vastgoedbezit. Het Facilitair Bedrijf zal 

beroep doen op de gegevens van databeheerders (gebouwen) en de Vlaamse Belastingdienst 

(gronden) om de gegevens in de vastgoeddatabank actueel te houden. Op basis van deze gegevens 

worden webkaarten gebouwd en rapporten gegenereerd. De jaarlijkse publicatie van de 

Vastgoedwijzer wordt gecontinueerd. De kerncijfers uit de vastgoeddatabank zullen worden 

gebenchmarkt met andere vastgoedportefeuilles om de marktconformiteit te garanderen en de 
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richting van het vastgoedbeleid te bepalen. Eind februari 2014 zal de Vastgoedwijzer 2015 worden 

gepubliceerd. 

Het Facilitair bedrijf zal de opdracht krijgen om op basis van de Vastgoedwijzer 2014 een interne 

markt inzake vastgoed uit te bouwen binnen de Vlaamse overheid. Daarbij wordt vastgoed dat wordt 

verkocht in eerste instantie aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid aangeboden alvorens een 

externe transactie zou kunnen plaatsvinden. In een later stadium is het een mogelijkheid om deze 

interne vastgoedmarkt gedeeltelijk en gefaseerd open te stellen naar lokale besturen en andere 

bestuursniveaus. 

Binnen het Facilitair bedrijf zal een aankoopcentrale worden opgericht teneinde de 

inkoopprocedures verder te professionaliseren en bepaalde klemtonen te leggen (efficiëntiewinsten, 

duurzaamheid, …). De minister wil tevens meer inzetten op raamcontracten die een complete 

dienstverlening bieden. Het Facilitair Bedrijf moet ook haar rol als kenniscentrum opnemen en lokale 

besturen ondersteunen in hun facilitaire noden, zonder daarbij deze lokale dienstverlening over te 

nemen. 

 

3 DIGITALE AGENDA 

De minister wil inzetten op een radicale digitalisering van de Vlaamse overheid. Een pijnpunt daarbij 

is de BBB-hervorming die de versnippering in de hand heeft gewerkt. Daardoor is tot op heden te 

weinig werk gemaakt van een geïntegreerde aanpak op het vlak van digitalisering. Een gepaste 

governance-structuur is daarom noodzakelijk; daarbij zal ook het lokale bestuursniveau als partner 

worden meegenomen. Er wordt een stuurorgaan opgericht dat aanbevelingen en adviezen rond het 

ICT- en informatiebeleid uitwerkt. Op basis daarvan beslist de Vlaamse overheid welke elementen uit 

het beleid bindend zijn voor alle entiteiten. De bestaande overlegstructuren en 

samenwerkingsverbanden rond geodata zullen worden vereenvoudigd : zo worden het VDI-

coördinatiecomité en de stuurgroep GDI-Vlaanderen samengevoegd tot één dienstenintegrator.  

De verschillende initiatieven zullen worden gebundeld in een programma ‘Vlaanderen Radicaal 

Digitaal’ waarbij het stuurorgaan de regierol krijgt. De lokale besturen zullen als volwaardige partner 

worden betrokken bij de digitaliseringsprojecten van de Vlaamse overheid. Op wetgevend vlak wordt 

een inhaalbeweging ingezet om de bestaande barrières en achterhaalde concepten die de 

digitalisering vertragen of soms zelfs verhinderen weg te werken. Er zal worden overlegd met de 

federale overheid om ook binnen de federale bevoegdheden juridische doorbraken te realiseren. 

De minister zal inzetten op administratieve vereenvoudiging van de procedure tot machtiging om 

persoonsgegevens uit te wisselen. De mogelijkheden daarrond zullen in samenwerking met de 

Privacycommissie en de Vlaamse Toezichtscommissie worden onderzocht. 

In uitvoering van het regeerakkoord zullen de verschillende bestaande e-government en 

informatieondersteunende diensten van de Vlaamse overheid worden samengevoegd tot één 

Agentschap Informatie Vlaanderen. Dit Agentschap moet een sterke ankerplaats zijn voor digitale 

interactie tussen de Vlaamse overheden en hun klanten, informatie- en data-architectuur, beveiligd 

gegevensverkeer van en naar de authentieke gegevensbronnen en ontsluiting van informatie van en 

naar de overheid. 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsnota Bestuurszaken/2015 02 10 3 

 

Voor de lokale overheden zal één centraal aanspreekpunt worden voorzien binnen het nieuwe 

Agentschap m.b.t. gegevensdeling en het digitaliseren van diensten. Dit punt coördineert de 

bundeling van alle initiatieven rond lokaal e-government. 

Het regeerakkoord stelt dat de Vlaamse Regering tegen 2020 alle administratieve transacties tussen 

overheid en burgers, ondernemingen en organisaties langs digitale kanalen wil aanbieden, maximaal 

vanuit één virtueel en digitaal loket : Vlaanderen.be. 

Daartoe wil de minister eerst en vooral zorgen voor een drastische vereenvoudiging van 

overheidsinteracties en processen. Het doel is om alle gepersonaliseerde, interactieve en 

transactionele dienstverlening van de overheid te bundelen op vlaanderen.be in een persoonlijk 

dossier en met één veilige login toegankelijk te maken. 

Papieren informatie en communicatie worden afgeschaft; voor officiële documenten zullen in de 

toekomst enkel nog digitale dragers worden gebruikt. De digitale handtekening zal op een 

doordachte wijze worden ingezet. Er worden ook alternatieven onderzocht voor een rechtsgeldige 

identificatie. 

Er is tevens nood aan een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en 

informatiebeheer. Een vlotte uitwisseling van gegevens en informatie is noodzakelijk om zowel de 

lokale besturen als de Vlaamse overheid verder te digitaliseren. Daarom is het essentieel dat de 

gegevens worden gestandaardiseerd en gedocumenteerd in een data- en informatiearchitectuur. 

Het GDI-team zal verder worden uitgebouwd, wat moet resulteren in een maximale gegevensdeling 

van geografische gegevens. Het GDI- en het Magda-platform zullen worden gekoppeld en de 

dienstverlening zal worden geïntegreerd tot één coherent aanbod met één aanspreekpunt voor 

overheidsinstanties. 

Er zal tevens een gekoppeld stelsel van basisregisters worden ontwikkeld en dit zal worden 

geïntegreerd met federale bronnen (GRB, …). Er zal worden ingezet op de verdere uitbouw van het 

GRB teneinde de datakwaliteit op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

De gegevensbronnen die noodzakelijk zijn om de éénmalige gegevensopvraging te realiseren worden 

tot authentieke gegevensbronnen uitgebouwd door de overheidsdienst die de gegevens verzamelt 

vanuit de regelgevende opdracht. Het Agentschap Informatie Vlaanderen zal de overkoepelende 

bronnen over Vlaanderen en over de Vlaamse overheid koppelen en ter beschikking stellen op het 

geïntegreerde datauitwisselingsplatform. 

De Vlaamse vastgoeddatabank zal worden geïntegreerd binnen geopunt. 

In overleg met de nutssector zal het GRB worden aangeboden als gratis open data. 

 

4 KERNTAKENPLAN 

Elk beleidsdomein zou haar kerntakenplan ten laatste op 16 december 2014 bezorgen aan het 

Departement Bestuurszaken, dat vervolgens een geconsolideerde zou voorleggen aan de Vlaamse 

Regering. Nog niet alle departementele kerntakenplannen zijn evenwel opgeleverd, waardoor nog 
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altijd geen zicht is op de impact van de af te bouwen activiteiten in termen van beleidskrediet en 

personeel. 


