
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

VGR 2012

Nr

Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

DAR-001 Vereenvoudiging aanvraagformulier en 

verantwoording voor “bekendmaking van het 

1700-nummer" Op het aanvraagformulier zal enkel nog gevraagd worden naar globale 

organisatiekost + raming van de financiële inspanningen die zullen geleverd 

worden om 1700-visibiliteit te creëren. 

De in te dienen facturen bij de verantwoording zullen beperkt worden tot de 

facturen die gediend hebben om de gevraagde visibiliteit te realiseren. Organisaties

Alle gesubsidieerde 

organisaties DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) afgerond

Tijdsparameter verlaagd (aantal 

handelingen beperkt) 8500

DAR-002 Vereenvoudiging informatie, documenten en 

subsidievoorwaarden voor “Vlaanderen Feest”
De brief m.b.t. de voorwaarden voor subsidiëring zal worden ingekort en 

leesbaarder geformuleerd. Informatie m.b.t. wijzigingen aan formulieren en 

voorwaarden t.o.v. van het vorige jaar zal worden toegevoegd, alsook 

informatie m.b.t. de berekening van de subsidie.

De subsidievoorwaarden zullen waar mogelijk worden aangepast op het punt 

van de in te dienen bewijsstukken, cf. opmerkingen omtrent playlist van 

artiesten, kopie speeches, foto’s van logo…).

De afrekeningsstaat zal worden vereenvoudigd. Organisaties

Alle gesubsidieerde 

organisaties DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) afgerond

Tijdsparameter verlaagd (aantal 

handelingen beperkt) 1852

DAR-003 Vervollediging subsidiegids Duurzame 

Ontwikkeling
Toevoegen van informatie m.b.t. de eindrapportering van projecten: 

duidelijkere omschrijving van de gegevens die in het eindrapport moeten 

opgenomen worden. Organisaties

Alle gesubsidieerde 

organisaties DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid afgerond

Tijdsparameter verlaagd (aantal 

handelingen + complexiteit ervan beperkt) 765

DAR-004 Vereenvoudiging van het toezicht op de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Beperken van het aantal exemplaren van de beslissingen die moeten worden 

voorgelegd.

Beperken van het aantal beslissingen dat voor toezicht moet worden 

voorgelegd tot de meest relevante beslissingen. Overheid

Vlaamse 

Gemeenschapscom

missie DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) lopend

DAR-005 "Passieve" openbaarheid van bestuur Informatie op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid uitbreiden met 

zoekrobot voor de beslissingen van de beroepsinstantie en eventueel met 

informatie rond hergebruik van overheidsinformatie. 

Aanbieden van een modelregister. Burgers, Overheid

Bestuursinstanties 

die onder 

toepassingsgebied 

van het decreet 

vallen en de DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) afgerond

Tijdsparameter verlaagd (aantal 

handelingen beperkt)

DAR-006 "Actieve" openbaarheid van bestuur

Realisatie van een wegwijsbestand: de Vlaamse productencatalogus. Burgers, Overheid

die onder 

toepassingsgebied 

van het decreet 

vallen en de 

burgers die 

toepassing van het DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) lopend

Eind 2012 bevat de Vlaamse 

Productencatalogus 565 producten (+194). 

De producttypes zijn: advies en 

begeleiding, bewijs (certificaat, attest, 

diploma, bewijs), 

DAR-007 Afschaffen slapende regelgeving Slapende regelgeving is regelgeving die officieel nog bestaat maar waarvan 

de bepalingen niet meer van kracht zijn. Overheid DAR

Diensten voor het 

Algemeen lopend

DAR-008 Subsidiegids Gelijke Kansen
Betere communicatie met de actoren over de timing voor de toewijzing van 

de subsidie; slechts 1 ipv 3 exemplaren vragen van de bewijsstukken, 

exemplaar dat bij Gelijke Kansen in Vlaanderen ter inzage zal gehouden 

worden van Rekenhof en Boekhouding Organisaties

Alle gesubsidieerde 

organisaties DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) afgerond

Tijdsparameter verlaagd (aantal 

handelingen beperkt) 5100

DAR-009 KLIP Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) draagt bij tot een 

betekenisvolle administratieve vereenvoudiging bij de uitvoering van werken 

in de buurt van kabels en leidingen.  Professionele planaanvragers kunnen 

automatisch de nodige plannen aanvragen bij de beheerders van kabels en 

leidingen
burgers , bedrijven

professionele 

planaanvragers, 

kabel- en 

leidingbeheerders DAR DAR-AGIV afgerond

In 2011 zijn 140.000 planaanvragen via KLIP 

gericht naar de betrokken kabel- en 

leidingbeheerders.  Naburige beheerders 

worden niet meer verkeerdelijke bevraagd,

1.211.781

DAR-010 Permanente verbetering KLIP-toepassing Er zal regelmatig een KLIP- gebruikerscommissie samengeroepen worden om 

verbetersuggesties van KLIP-gebruikers, verzameld door de KLIP-helpdesk te 

bespreken en desgevallend te implementeren
burgers , bedrijven

professionele 

planaanvragers, 

kabel- en 

leidingbeheerders DAR DAR-AGIV lopend

DAR-011 Koppeling tussen KLIP en KLIM Afstemming van het KLIP met het Kabel- en Leidingen Informatie Meldpunt 

(het federale meldpunt voor wie werken wil uitvoeren nabij 

transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of 

hoogspanningslijnen), burgers , bedrijven

professionele 

planaanvragers, 

kabel- en 

leidingbeheerders DAR DAR-AGIV afgerond

Door de koppeling van de KLIP- en KLIM-

portalen, zowel juridisch als technisch wordt 

vermeden dat planaanvragers twee aanvragen 

moeten indienen

DAR-012 Informatiemodel Kabels en Leidingen Het informatiemodel Kabels en leidingen (IMKL) zal de nutsmaatschappijen 

toelaten digitale informatie uit te wisselen over de ligging van kabels en 

leidingen
burgers , bedrijven

professionele 

planaanvragers, 

kabel- en 

leidingbeheerders DAR DAR-AGIV lopend

DAR-013 GDI-platform Uitbouw van de Geografische Data-Infrastructuur (GDI) voor Vlaanderen tot 

een geografische kruispuntbank. Het GDI-platform wordt gekoppeld aan het 

MAGDA-platform, Net zoals het MAGDA-platform zorgt het GDI-platform 

ervoor dat de gegevens van verschillende overheidsinstanties op elkaar 

worden afgestemd, zodat burgers en bedrijven op een eenvoudige manier 

alle relevante informatie kunnen consulteren
overheidsinstantie

s

overheidsinstanties 

die geografische 

informatie 

gebruiken DAR DAR-AGIV afgerond

Door de koppeling tussen CRAB en VKBO 

wordt vermeden dat overheidsinstanties 

foutieve adresgegevens gebruiken 
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Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

VGR 2012

Nr

Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 
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Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 
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DAR-014 CRAB Het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) wordt als authentieke 

gegevensbron geraadpleegd in administratieve processen waardoor fouten 

vermeden worden en databanken gekoppeld worden

burgers, bedrijven, 

overheidsinstantie

s

professionele 

planaanvragers, 

kabel- en 

leidingbeheerders 

en 

overheidsinstanties 

die geografische 

informatie 

gebruiken DAR DAR-AGIV afgerond

Meer kwaliteitsvolle adresgegevens leiden tot 

tijdsbesparingen voor burgers en bedrijven in 

de contactmomenten met de overheid.  Ook 

overheden, in het bijzonder gemeenten, zullen 

in hun contacten met burgers en bedrijven 

minder uitzoekwerk hebben bij foutieve 

adrressering en er zal minder extra 

correspondentie nodig zijn om ontbrekende 

gegevens in te vullen of foutieve gegevens te 

corrigeren

130.000 voor burgers en bedrijven; 

147.000 voor  gemeenten

DAR-015 Kwaliteitsvolle formulieren Kwaliteitsverbetering en vereenvoudiging van formulieren voor burgers en 

bedrijven. Toetsing aan het kwaliteitslabel

burgers , bedrijven DAR

Departement 

Diensten voor het 

Algemeen 

Regeringsbeleid 

(DDAR) afgerond

Alle bestaande formulieren van het 

departement (7) hebben kwaliteitslabel 

"eenvoudig formulier" behaald
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Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

VGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

DAR-016 Subsidiegids Projecten voor Brussel

Vereenvoudiging van processen door het creëren van de mogelijkheid om 

dossiers electronisch in te dienen en door het opzetten van een 

subsidiedatabank organisaties subsidieaanvragers DAR

DDAR- 

Coördinatie 

Brussel afgerond

verhoging klantvriendelijkheid, performantie en 

efficiëntie 3730,85 euro

DAR-017 Ondernemen Portaal

In het kader van de samenwerking met het Agentschap Ondernemen voor het 

"Ondernemingsloket", zal "Vlaanderen.be" verder worden uitgebouwd met 

geïntegreerde informatieverstrekking over overheidsmaatregelen voor 

ondernemers;

burgers, bedrijven, 

organisaties, 

overheid

Ondernemers op 

zoek naar informatie 

over 

overheidsmaatregele

n DAR

DDAR- Vlaamse 

Infolijn en 

Agentschap 

Ondernemen gepland

Koppeling tussen de Productencatalogus en de 

Vlaamse Codex

Onderzoek naar de mogelijkheid om de informatiesystemen van de Vlaamse 

Codex en de Vlaamse Infolijn in twee richtingen te koppelen met als doel de 

productinformatie uit te breiden met regelgeving, en omgekeerd de regelgeving 

uit te breiden met productinformatie

burgers, bedrijven, 

organisaties, 

overheid

iedereen die op zoek 

is naar informatie 

over producten van 

de Vlaamse overheid 

en regelgeving van de 

Vlaamse overheid DAR

DDAR - Vlaamse 

Infolijn en 

Kanselarij gepland
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Diensten Algemeen Regeringsbeleid

VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 38,00%

Is de reductiedoelstelling behaald? JA

Motiveer:
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