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Bijlage 1: voorbeelden 
Hieronder vindt u eerst enkele voorbeelden waar de overheid al oplossingen zoekt om 
flexibelere, innovatievriendelijkere en toekomstgerichtere regelgeving uit te werken. 

 Outcomegebaseerde regelgeving: voorbeeld uit de kinderopvang 
“Innovatieve concepten moeten zich vandaag plooien naar de regelgeving en soms stuiten goede ideeën op ‘het zal 
weer niet mogen’. De overheid rijdt zich nu en dan vast in de details en verliest de doelen uit het oog. Het lastig 
wanneer je verplicht wordt een wasbak in je woonkamer te installeren of je voldoet net niet aan 2,2 m plafondhoogte’. 
Zulke zaken hebben heel wat mensen doen stoppen.” Een goed voorbeeld in de kinderopvang van gedetailleerde 
regelgeving die werd geschrapt en vervangen door een doelvoorschrift: Oud art. 21 Vergunningsbesluit: “De 
leefruimte heeft minstens één raam in een buitenmuur. De glasoppervlakte van de buitenramen in een leefruimte 
bedraagt samen minstens een twaalfde van de nettovloeroppervlakte van de leefruimte”. Nieuw art. 21 
Vergunningsbesluit: “In de kinderopvanglocatie is er: 1° voldoende natuurlijk daglicht in de leefruimte”. 

 ‘Right to challenge’: voorbeeld uit de milieusector 
“Zeker in een complexer wordende maatschappij is het vrijwel onmogelijk om een regelgeving te maken die met alle 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen, knelpunten en opportuniteiten rekening houdt. Ook al wordt het regelgevend 
proces zo goed mogelijk gepland, toch duiken later vrijwel steeds situaties op die niet voorzien waren. Vaak botst de 
burger of het bedrijf met een complex probleem of innovatief concept dan op de wet: als de oplossing niet past 
binnen het reglementair kader, kan er geen toelating voor gegeven worden. Dit knelpunt werd ook onderkend bij het 
uitwerken van het bodemdecreet, en werd opgelost door het opnemen van Artikel 164 in het decreet. Dit artikel houdt 
in dat (mits motivatie) van de procedures van het bodemdecreet kan afgeweken worden waar nodig als men een 
goed alternatief heeft en de geest van de regelgeving respecteert. 

 Slim gebruik van niet dwingende beleidsinstrumenten: voorbeelden uit de 
energiesector en social profit 

Energiesector 
De SERV bracht de mogelijkheden van het inzetten van ‘nudges’ uit de gedragseconomie in kaart voor het realiseren 
van energiebesparing.  

Zie: http://www.serv.be/serv/document/rapport-gedragseconomie-en-energiebesparing 

Social profit 

De Koning Boudewijnstichting werkte samen met Verso en UNIPSO een zelfevaluatietool uit voor 
socialprofitondernemingen. 

Zie https://goedbestuur.be/  

 Innovation deals’: voorbeeld uit de mobiliteitssector 
In Vlaanderen staat de ‘green deal’ gedeelde mobiliteit in de steigers. 

Zie: http://www.autodelen.net/themas-green-deal-gedeelde-mobiliteit/ 

 Experimentwetgeving: voorbeeld uit de mobiliteitssector 
De proefprojecten basisbereikbaarheid: aanpassingen aan het huidige vervoersaanbod (NMBS, De Lijn, vervoer op 
maat, …) worden door middel van proefprojecten uitgetest in de vervoerregio’s rond Mechelen, Aalst en de 
Westhoek.  
Zie https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g614-1.pdf en 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1064478 
Voor bemerkingen bij deze proefprojecten, zie de bijlage bij het SERV-rapport over experimentwetgeving en 
regelluwe zones en het advies van de MORA: 
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20161031_experimentwetgeving_ADV_RAP.PDF 
http://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/MORA_ADV_20160930_regelgeving%20input%20MORA
.pdf 

http://www.serv.be/serv/document/rapport-gedragseconomie-en-energiebesparing
https://goedbestuur.be/
http://www.autodelen.net/themas-green-deal-gedeelde-mobiliteit/
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g614-1.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1064478
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20161031_experimentwetgeving_ADV_RAP.PDF
http://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/MORA_ADV_20160930_regelgeving%20input%20MORA.pdf
http://www.mobiliteitsraad.be/sites/default/files/documenten/MORA_ADV_20160930_regelgeving%20input%20MORA.pdf
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 Regelluwe zones of proeftuinen: voorbeeld uit de woonsector 
Diverse regelgevingen belemmeren een vlotte ontwikkeling van nieuwe woonbehoeften en woonconcepten zoals co-
housing, samenhuizen en community land trust. Hiervoor is een regelluwe proefomgeving in de maak.  
Zie resolutie Vlaams Parlement en voorontwerp van decreet over het faciliteren van nieuwe woonvormen: 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g391-4.pdf 
http://www.flanders.be/en/nbwa-news-message-document/document/090135578019e9ad 
Voor bemerkingen bij deze regelluwe zone, zie de bijlage bij het SERV-rapport over experimentwetgeving en 
regelluwe zones en het advies van de Vlaamse Woonraad: 
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20161031_experimentwetgeving_ADV_RAP.PDF 
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-proefomgeving-voor-experimentele-
woonvormen-en-de-co%C3%B6rdinatie 
 
  

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g391-4.pdf
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Hieronder vindt u tien problemen en voorstellen die aan de SERV werden gesignaleerd vanuit 
de praktijk. Meer voorbeelden vindt u in de bijlage bij het advies.  

 Algemeen regeringsbeleid - vraag naar daadwerkelijke toepassing en verdere 
uitbreiding van de eenmalige gegevensopvraging 

“Het principe van de eenmalige gegevensopvraging is dat documenten die al eerder aan de overheid zijn 
overgemaakt, niet opnieuw hoeven te worden bezorgd. Op dit moment bepaalt het e-govdecreet dat entiteiten die 
beschikbare gegevens nodig hebben deze via gegevensdeling bij authentieke gegevensbronnen moeten opvragen. 
Het aantal (gegevens in) de authentieke bronnen is vandaag echter nog vrij beperkt, terwijl er veel meer bruikbare 
bronnen beschikbaar zijn binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Bovendien wordt de bepaling in het 
decreet afgezwakt doordat het principe enkel geldt verplicht is als er geen technische of juridische beperkingen zijn. 
Dit is in zekere zin een passe-partout omdat men vaak stuit op technische moeilijkheden. Soms is het ook nodig om 
bestaande werkmethoden helemaal te herdenken: screenen van wetgeving en formulieren en deze aanpassen waar 
nodig, hertekenen van processen, koppelen van informatiesystemen, … De verplichting slaat ook enkel op de Vlaams 
entiteiten, niet op de lokale besturen. Wie gegevens meermaals moet doorgeven kan een klacht indienen, maar men 
kan het recht op ‘only once’ niet afdwingen. Oplossingsrichting: Hergebruik van informatie moet ook mogelijk zijn los 
van authentieke gegevensbronnen: bv. voor het invullen van persoonlijke gegevens. De informatiearchitectuur van de 
overheid zou het moeten mogelijk maken dat als informatie eenmaal in het systeem zit, men die informatie niet 
opnieuw hoeft in te vullen. Dossierstukken of verantwoordingsstukken die publiek beschikbaar zijn, zouden niet 
opgevraagd mogen worden. Gebruikers zouden in procedures dossierstukken maximaal digitaal en slechts in één 
exemplaar moeten kunnen toevoegen. Waar mogelijk zou men in plaats van informatie op te vragen moeten toelaten 
dat informatie ter inzage van de overheid wordt gehouden. Financiële rapporteringen zouden maximaal moeten 
aansluiten bij de boekhouding/rechtsvorm van de betrokkene. De overheid zou ook informatie moeten kunnen delen 
die bij andere actoren beschikbaar is, zoals in het kader van het decreet over de organisatie van een netwerk voor de 
gegevensdeling in de zorg dat gericht is op gegevensdeling tussen actoren in de zorg zodat zorg- en hulpverleners 
(persoons)gegevens van een zorggebruiker met wie ze een therapeutische relatie of zorgrelatie hebben, elektronisch 
kunnen delen met andere zorg- en hulpverleners (met instemming van de cliënt).” 

 Samenwerking met federale overheid - vraag naar gezamenlijke switchcampagnes 
voor energie, telecom, verzekeringen, …  

“De Vlaamse regering en de VREG nemen regelmatig initiatieven om mensen ertoe aan te zetten om energieprijzen 
te vergelijken en indien nodig van gas- of elektriciteitsleverancier te veranderen omdat de financiële voordelen van 
het switchen voor gas of elektriciteit groot kunnen zijn (tot 700€ per jaar). Een algemene switchcampagne die focust 
op energie, telecom en verzekeringen is zinvol om ervoor te zorgen dat klanten prijsbewust kiezen. De situatie in de 
telecom- en verzekeringssector is immers vergelijkbaar met die in de energiesector met keuzechaos door 
ondoorzichtige concurrerende tarieven, producten en diensten. Kiezen tussen leveranciers en producten (vast, niet 
vast, groen, niet groen, ….) is moeilijk. Oplossingsrichting: breder opgezette switchcampagnes, in samenwerking met 
de federale overheid.” 

 Mobiliteit - vraag naar uniek vervoerbewijs 
“Momenteel moeten reizigers die gebruik willen maken van verschillende vervoersmodi, telkens naar andere loketten 
om vervoersbewijzen aan te kopen. Oplossingsrichting: Een uniek vervoersbewijs voor de verschillende vormen van 
openbaar vervoer (De Lijn, NMBS, TEC) is in de maak/operationeel, maar uitbreiding naar gedeeld vervoer (Villo, 
Vélo, Cambio,…) zou een grote administratieve vereenvoudiging voor de reiziger met zich meebrengen en de 
aantrekkelijkheid van alternatieven voor de wagen doen toenemen.” 

 Mobiliteit - vraag naar regulerend kader voor slimme stadslogistiek 
“Een aantal bedrijven wil zich engageren om in de economie van de toekomst een slimmere stadslogistiek te 
organiseren. Daarbij worden goederen aan de rand van de stad geleverd, gesorteerd en gebundeld en via CO2-
neutralere vervoersmodi de stad binnengebracht. Dit kan worden gekoppeld aan een omgekeerde logistiek (reversed 
logistics) waardoor producten en onderdelen aan het einde van hun leven terugkeren naar de fabrikant of verwerker. 
Innovatoren in deze branche klagen over het gebrek aan een regulerend kader om dit mogelijk te maken. 
Oplossingsrichting: een innovation deal en aangepast regulerend kader voor slimme stadslogistiek.” 

 Algemeen regeringsbeleid - vraag naar ruimte in regelgeving voor meer collectieve 
aanpakken 

“Regelgeving moet meer dan vandaag technologische en sociale innovatie stimuleren, nieuwe ideeën en 
experimenten de ruimte geven en gewenste transities ondersteunen (en niet belemmeren). Zo zijn bijvoorbeeld veel 
regelgeving, steunprogramma’s e.d. vandaag gericht op individuele gezinnen, bedrijven, installaties, gebouwen… 
terwijl er een groeiende nood is aan een meer collectieve aanpak die belangrijke schaalvoordelen kan opleveren en 
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nieuwe oplossingen mogelijk maakt (bv. aanpak op wijkniveau, sectorniveau, groepsniveau…). Oplossingsrichting: 
meer aandacht en ruimte in regelgeving voor collectieve aanpakken.” 

 Algemeen regeringsbeleid - vraag naar evaluatie en afstemming van definities voor 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 

“Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 stelt vast dat binnen de sociale correcties in diverse 
beleidsdomeinen voor bepaalde maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, de voorwaarden en criteria voor het 
bepalen van deze doelgroepen verschilt van regelgeving tot regelgeving. Zelfs binnen één domein is dat soms het 
geval, zoals bijvoorbeeld de afbakening van de kwetsbare doelgroepen voor sociale dakisolatie, energiescans, 
energielening, REG- en woonpremies. Die afbakeningen zouden geëvalueerd moeten worden en beter op mekaar 
afgestemd. Zo zijn de afbakeningen van kwetsbare groepen in het woonbeleid o.a. gebaseerd op het inkomen, terwijl 
dat niet zo is in het energiebeleid. Oplossingsrichting: Een harmonisering van de afbakeningen vermindert de 
complexiteit. Een herevaluatie van de afbakeningen is nodig om een armoedeval te vermijden en om de kwetsbare 
groepen beter te kunnen vatten. Nu zijn niet alle beschermde klanten in het energiebeleid kwetsbaar en omgekeerd 
zijn niet alle kwetsbare groepen beschermd. Daarbij moet er wel over worden gewaakt dat gerechtvaardigde 
verschillen in definities kunnen blijven bestaan als specifieke personen, gezinnen, groepen, … worden beoogd die 
anders uit de boot zouden vallen.” 

 Samenwerking met lokale besturen. Digitalisering van informatiestromen en 
eenmalige gegevensopvraging 

“Kermissen worden georganiseerd door steden en gemeenten. Om als ondernemer te voldoen aan de voorwaarden 
om een standplaats in te nemen, moet men beschikken over allerlei attesten. Men spreekt dan over o.a. een 
risicoanalyse van de attractie, keuringsattest brandblusser, verzekeringsattest, keuring elektrische installatie, 
machtiging als werkgever, enz. De administratieve lasten om deze attesten bij de gemeenten te laten geraken 
kunnen verminderd worden. Vandaag vragen sommige gemeenten de attesten op bij inschrijving, andere bij de 
opbouw zelf. Soms worden ze aan het begin van het jaar gevraagd, terwijl de opbouw van de kermis pas in het 
najaar plaats vindt. Sommige willen de originele zien, andere zijn tevreden met een kopie. De ene gemeente vraagt 
de attesten per post, andere per email. Het gebeurt ook dat aanvragen digitaal dienen ingevoerd te worden op de 
website van een stad. Dan dienen de attesten geüpload te worden op die website… Door het feit dat de betrokken 
ondernemers rondtrekken en geen vaste bureau hebben, is het al een kunst op zich om deze attesten zelf zorgvuldig 
te verzamelen. De bovengenoemde manieren om deze nadien te verspreiden is nog minder vanzelfsprekend. 
Oplossingsrichting: We zijn vragende partij om een centrale databank/website/kruispuntbank te ontwikkelen. Hier 
kunnen de ondernemers hun documenten dan één maal per jaar uploaden. Nadien kunnen deze door steden en 
gemeenten geconsulteerd worden.” 

 Welzijn en gezondheid - vraag naar betere communicatie van regelgeving 
“De website rechtenverkenner.be, een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving, probeert een overzicht te bieden van alle bestaande rechten. Men kan die 
algemeen benaderen, maar ook via een bepaalde doelgroep, maar het lijkt wel een kopie van de regelgeving. Het is 
puur jargon en heel onoverzichtelijk. De zoekmachine die is geïnstalleerd op de website is heel statisch (het 
zoekproces moet je uitvoeren via een handleiding waarin erg strikt is beschreven hoe men dit kan doen, maar zo 
denken mensen niet over een vraag). Oplossingsrichting: er is een vertaalslag nodig van regels/procedures naar een 
begrijpbare taal. Daarnaast is er extra ondersteuning nodig bij gebruik van de website. Dus geen statische 
zoekfunctie, maar bv. een helpdesk, online coaching, intelligente zoekmachine (die at random is ingesteld, met 
dynamische zoektermen), … 

 Welzijn en gezondheid - vraag naar automatische rechtentoekenning 
“Personen met een handicap kunnen gebruik maken van een 'verhoogde tegemoetkoming' bij de aankoop vaan een 
Buzzy of Omni Pas. Hiervoor dienen ze jaarlijks opnieuw een aanvraag in  te dienen, waarbij een hele reeks 
documenten moeten worden opgestuurd. Oplossingsrichting: het verlenen van dit sociaal tarief zou ook automatisch 
kunnen worden toegekend aan personen met een handicap. Dat gebeurde vroeger ook zo (toen ze nog konden 
rekenen op een gratis abonnement) op basis van de gegevens van de Kruispunt Sociale Zekerheid.” 

 Energie - vraag naar administratieve vereenvoudiging en ruimte voor innovatie in de 
regelgeving. 

“Twee naburige bedrijven willen samen investeren in een windmolen. Ze willen die plaatsen op het terrein van bedrijf 
A, de geproduceerde windenergie moet dienen voor bedrijf A en B. Als de windmolen op de site van bedrijf A staat 
dan moet bedrijf A zich in principe laten vergunnen en registreren als volwaardig energieleverancier om de 
elektriciteit te kunnen delen met bedrijf B. Zich laten vergunnen en registreren als volwaardig energieleverancier is 
bijzonder complex en tijdrovend. De procedures en bureaucratie zijn overkill voor het simpele idee om samen energie 
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op te wekken. Er is wel een uitzondering mogelijk voor een zogenaamde “directe lijn” tussen de windmolen en het 
terrein van de buurman, maar in de praktijk wordt de aanvraag voor de directe lijn meestal geweigerd omwille van 
risico’s voor het efficiënt gebruik van het openbare net. De intercommunales willen dat hun elektriciteitsnet maximaal 
gebruikt wordt. Eén van de argumenten om een directe lijn naar de buurman te weigeren is immers dat de 
distributienetbeheerderintercommunale daardoor inkomsten misloopt, want er worden geen distributienettarieven 
betaald op de elektriciteit die verdeeld wordt via de directe lijn. Oplossingsrichting: administratieve vereenvoudiging 
en ruimte voor innovatie in de regelgeving.” 
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Bijlage 2: infografieken 
Infografiek 1 – zes prioritaire werkterreinen 
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Infografiek 2 – experimentwetgeving en regelluwe zones 
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Infografiek 3 – vaste verandermomenten 
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