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EWI-001 Selectieve controles (afdeling inspectie economie)

In de regelgeving systematisch vermelden dat bij de aanvraag tot uitbetaling van de saldoschijf een 

controle ‘KAN’ gebeuren en niet dat de uitbetaling van de saldoschijf pas kan gebeuren ‘na vaststellingen 

vanwege het Agentschap Ondernemen’, wat steeds een controle impliceert. Op dit ogenblik is voor een 

aantal (soms relatief eenvoudige) steunmaatregelen of voor kleine steunbedragen nog steeds een 

controle (ter plaatse of op stukken) vereist vooraleer de saldoschijf mag worden uitbetaald. Dit betekent - 

zowel voor de beslissingnemer als voor de inspecteur - een administratieve last en vertraagt de uitbetaling 

van het saldo aan de eindbegunstigde. Door een eenvoudige ingreep in de regelgeving (bij nieuwe of bij 

aanpassingen) kan dit worden verholpen. Bedrijven

Ondernemingen die 

uitbetaling 

saldoschijf vragen

Agentschap 

Ondernemen (AO) lopend

Sinds het indienen van de fiche werd in twee ministeriële besluiten vermeld dat het 

Agentschap Ondernemen controles kan uitvoeren.

1) MB van 26.01.2011 tot uitvoering van het BVR van 22.02.2008 tot toekenning van 

strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse 

Gewest: art. 16 stelt dat het AO belast is met de controle van de dossiers maar over 

de wijze waarop de controles moeten gebeuren staat niets vermeld zodat een 

controle niet per definitie is verplicht.

2) MB van 24.01.2011 tot uitvoering van het BVR van 17.12.2010 tot toekenning van 

steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest: art. 

17 vermeldt dat AO controles kan uitvoeren. 

3) In 2012 is het traject inzake "selectievere controles" niet steeds aangehouden. 

Uit twee ministeriële besluiten van 24 december 2012  (houdende de uitvoering van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan 

projecten ter bevordering van het ondernemerschap) blijkt dat een controle 

opnieuw verplicht wordt gesteld  (één MB betreft een oproep tot 

startersinitiatieven, het andere betreft een oproep tot faillissementspreventie). Om 

meer systematiek te brengen in het introduceren van selectieve controles wordt 

momenteel gewerkt aan het op punt stellen van het beleidsproces (inclusief het 

raadplegen van de controle-actor). Nog te vroeg om momenteel impact te kunnen becijferen.

EWI-002 Financiële controle EFRO-steun (afdeling Europa economie)

1. Verminderen van administratieve bewijslast voor begunstigden: forfaitaire overhead; versoepeling 

inzake betalingsbewijzen, éénmalige inbreng van afschrijvingen ipv 3-maandelijks; vermindering bewijslast 

loonkosten 

2. Betere afstemming van de controles ter plaatse Afdeling Inspectie Economie

Bedrijven, 

Organisaties

Begunstigden die 

uitbetaling 

saldoschijf vragen

Agentschap 

Ondernemen (AO) afgerond

2. Betere afstemming van de controles ter plaatse AIE: status afgerond 

a) de risicoanalyse is aangepast: Naast de reeds bestaande analyse worden de te 

controleren dossiers bijkomend gescreend. AEE meldt in een overmakingsnota of 

het dossier in kwestie al gecontroleerd is en wat de gevolgen zijn (met of zonder 

financiële impact). AEE houdt zelf een overzichtstabel bij van alle door de 

Auditautoriteit (AA) gecontroleerde dossiers. Deze wordt na elke jaarlijkse 

systeemaudit door de AA geactualiseerd en aan AIE bezorgd. Wanneer uit de 

overzichtstabel blijkt dat projecten voor meer dan 50 % gecontroleerd werden (en 

de controles geen financiële impact hebben) dan zal AIE deze dossiers zonder 

controle terugsturen naar AEE. Als een project tijdens meerdere jaren 

gecontroleerd werd, wordt uiteraard de som van de gecontroleerde uitgaven 

genomen.

b) in de mate van het mogelijke (lees theoretisch) worden meerdere dossiers van 

één begunstigde tijdens één controle ter plaatste gecontroleerd. De praktijk leert 

dat dit niet altijd haalbaar is. De projecten zijn van dergelijke omvang dat tijdens 

een controle slechts één project gecontroleerd kan worden (ook al omdat een 

project kan bestaan uit meerdere te controleren begunstigden). Ook dienen vooraf 

bepaalde OLA’s (Operation Level Agreements) nagestreefd te worden (niet alle 

projecten van de begunstigde komen op hetzelfde moment bij AIE toe) en zijn 

verschillende contactpersonen van eenzelfde instantie betrokken bij de 

verschillende projecten, wat een overzichtelijke controle verhindert. Om een 

stijgende uniformiteit/conformiteit naar de begunstigde te bevorderen, wordt 

eenzelfde inspecteur toegewezen aan de verschillende projecten van een 

begunstigde. Nog te vroeg om momenteel impact te kunnen becijferen.

EWI-003

Goedkeuringsprocedure EFRO-steun (afdeling Europa 

economie)

Versnellen van de goedkeuringsprocedure: Het technisch nazicht zal uitgevoerd voorafgaand aan de 

vergadering van het Comité van Toezicht zodanig dat de promotor meteen na de vergadering volledig 

geïnformeerd kan worden betreffende de beslissing van het Comité en de eventueel daaraan verbonden 

technische voorwaarden. Begunstigden krijgen op deze manier veel sneller zekerheid en duidelijkheid 

betreffende hun projectvoorstel.

Bedrijven, 

Organisaties

Agentschap 

Ondernemen (AO) lopend

De voorgenomen actie wordt uitgevoerd. Het technisch nazicht wordt uitgevoerd 

voorafgaand aan het Comité van Toezicht en vaak zelfs voorafgaand aan de 

Technische Werkgroep. Projecten die door het Comité goedgekeurd worden onder 

voorwaarden worden hiervan onmiddellijk na de beslissing in kennis gesteld en 

vernemen meteen de gedetailleerde technische voorwaarden. De maximale termijn 

van 6 maanden om aan de gestelde voorwaarden te voldoen gaat aldus zeer snel in. De impact betreft een tijdswinst voor promotoren en is moeilijk te kwantificeren.

EWI-004

Peterschapsprojecten (afdeling economisch 

ondersteuningsbeleid)

Aansturing via meerjarig lopende beheersovereenkomsten ipv oproepen. Actueel werkt de maatregel van 

de peterschapsprojecten met een call for proposals. De meeste peterschapspromotoren hebben een lang 

track record waardoor de beoordeling van de projecten via een wedstrijdformule voor hen niet langer de 

meest aangewezen weg is. In het kader van de herdefiniëring van de rol van het agentschap als regisseur in 

de aansturing van derde intermediaire organisaties werd onderzocht of er geen andere meer aangewezen 

aansturingmethodieken bestaan. In casu wordt daarbij gedacht aan de aansturing via meerjarig lopende 

beheersovereenkomsten. In secundaire orde zou gedacht kunnen worden aan een reglementair 

subsidiebesluit dan wel een ad hoc subsidiebesluit. De omschakeling zou moeten resulteren in een 

administratieve lastenreductie.

Bedrijven, 

Organisaties

Promotoren 

peterschapsprojecte

n

Agentschap 

Ondernemen (AO) afgerond

Een bestek voor de contractuele aansturing van de generieke peterschapsprojecten 

werd in het voorjaar van 2011 gepubliceerd. Er werden onderhandelingen gevoerd 

met 3 organisatoren, waaraan uiteindelijk ook gegund werd. De projecten in het 

kader van het bestek gingen van start in het voorjaar van 2012. De omschakeling 

heeft geresulteerd in een administratieve lastenreductie, onder meer doordat AO 

nu bestellingen plaatst en de organisatoren geen aanvraag per project meer 

moeten indienen.

de administratieve lastenreductie is in kwantitatieve termen moeilijk berekenbaar.  We 

kunnen aan de hand van de cijfers uit de nulmeting wel stellen dat het wegvallen van de 

tussentijdse rapportering een gemiddelde besparing oplevert van ongeveer 1.800 euro per 

peterschapsgroep. Aangezien er momenteel in de oproep een kleine 50 

peterschapsgroepjes georganiseerd worden, komt dit op een totale lastenverlaging van 

ongeveer 90.000 euro. De belangrijkste factoren in de vermindering van de administratieve 

lasten voor de oproep liggen hem in de betere communicatie van de maatregel (websites, 

nieuwsbrieven, mailings,…), het ter beschikking stellen van en klantvriendelijk maken van de 

procedure via o.a. een handleiding, sjablonen, een  checklist,… Sinds 2011 volgen de 

peterschapsprojecten een 2-sporenbeleid waardoor er naast de oproep ook 

peterschapsgroepjes georganiseerd worden via contractuele aansturing. Aangezien deze 

procedure via een aanbesteding verliep, was het begin van de procedure in termen van 

administratieve lasten éénmalig iets zwaarder. Aan de andere kant is het verdere verloop 

van die procedure tot 2015 veel minder zwaar omdat er tot die tijd geen nieuwe 

indieningsprocedure doorlopen moet worden.”

EWI-005 Economy IV (afdeling economisch ondersteuningsbeleid)

Nieuw geconcipieerde ondernemingsfoto E-conomy IV is een virtuele foto die alle geconsolideerde 

informatie over een bedrijf toont. Deze foto bevat informatie afkomstig uit verschillende authentieke 

bronnen, aangeleverd via de VKBO, en zal buiten de informatie die in de elektronische steunmaatregelen 

(kmo-portefeuille, ecologiepremie, groeipremie) aanwezig is, ook informatie van niet-digitale 

steunmaatregelen, opgehaald via MIS, tonen. De administratieve last wordt gereduceerd doordat zowel de 

interne als de externe klant maximaal gebruik maken van al beschikbare informatie (VKBO en andere) 

conform het streven naar éénmalige dataverzameling en actualisering en hergebruik door burgers en 

administratie. Bedrijven

Alle externe klanten 

van AO en alle 

interne

Agentschap 

Ondernemen (AO) afgerond

Sinds 18/7/2011 werd de ondernemingsfoto gelanceerd zoals voorzien en 

opgenomen in de beschrijving. De reacties van zowel de ondernemingen als de 

medewerkers van AO zijn zeer positief en de foto wordt als gebruiksvriendelijk 

ervaren. Ook andere entiteiten zoals FIT en IWT zijn vragende partij om gebruik te 

maken van deze foto.

Vermits in 2011 30.000 kmo's gebruik gemaakt hebben van de kmo-portefeuille, een digitale 

steunmaatregel die toegankelijk is via de ondernemingsfoto, kan men stellen dat minstens 

evenveel ondernemingen gebruik of kennis gemaakt hebben met de ondernemingsfoto. 

Daarnaast is de ondernemingsfoto aan de backoffice raadpleegbaar door de AO-

personeelsleden (op 31/12/2012 waren dit 264 personeelsleden).In 2012 hebben er zich 

bijkomend 14.564 ondernemingen geregistreerd. In totaal zijn op dit ogenblik 97.833 

ondernemingen geregistreerd via de digitale INKOM-applicatie die toegang geeft tot de 

digitale steunmaatregelen zoals kmo-portefeuille en ecologiepremie.
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EWI-006

MAGDAGEO: VKBO GEO GUI m.b.t. AO GIS- 

Bedrijventerreinen

Het project MAGDAGEO is het antwoord op de omzetting van Europese INSPIRE richtlijn, via het GDI-

decreet en de bijhorende besluiten. Door de toepassing van de MAGDAGEO zijn er verschillende 

voordelen: 

- koppeling van bedrijfsgegevens aan de beschikbare gegevens in de VKBO, wat toelaat opvolging van de 

eigen informatie sterk te vereenvoudigen, aangezien op basis van de kennis van het ondernemings-/ 

vestigingsnummer, alle daaraan gekoppelde informatie beschikbaar is; 

- beschikbaar stellen van data (overeenkomstig de gepaste autorisatie via ACM/IDM) aan burgers, 

(toekomstige) ondernemers en collega’s ambtenaren in andere agentschappen en departementen; 

- communicatiemogelijkheden om niet alleen kennis te nemen van data, maar ook data te actualiseren en 

amenderen. Derhalve zal de authentieke bronbeheerder steeds meer informatie rechtstreeks van 

betrokkenen kunnen verkrijgen, en na validering inbrengen in de eigen bestanden.

Bedrijven, Burgers, 

Organisaties, 

Overheid

Interne 

medewerkers

Agentschap 

Ondernemen (AO) lopend

AO zal met dezelfde populatie een snellere actualisatie van de bedrijfsgegevens 

krijgen mits afsluiting van samenwerkinsgaakkoorden met 

uitwisselingsproducenten. De aanpassing van het systeem zou einde maart 2012 

rond moeten zijn. Het publiek loket (voor burgers en ondernemers) is nu online: 

http://magdageo.vlaanderen.be/desk/AO_PUB/

Het professioneel loket (voor lokale besturen) wordt voorzien in de eerste helft van 

2013.

Op het geoloket bedrijventerreinen (MagdaGeo)  kunnen overheden en burgers 

terecht om informatie op te vragen rond ondernemingen en bedrijventerreinen. 

MagdaGeo is een loket dat d.m.v. de nieuwste ontsluitingstechnologieën 

geografische data rechtstreeks bij de producent gaat halen en deze in real-time 

beschikbaar stelt. Zo kan men voor heel Vlaanderen o.a. luchtfoto’s, Gewestplan, 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen, Grootschalig Referentiebestand, bedrijventerreinen 

en –percelen, VKBO ondernemingsgegevens en openbare vervoerslijnen 

raadplegen. De gegevens zijn verder verrijkt met informatie over tewerkstelling en 

de verkorte weergave van de jaarrekeningen van ondernemingen. Daarnaast 

beschikt het loket over tal van zoekmogelijkheden die met elkaar gecombineerd 

kunnen worden. Op die manier kan MagdaGeo antwoord bieden op tal van vragen, 

bijvoorbeeld:

• Waar in mijn gemeente bevinden zich nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 

1000 en 2000 m²?

• Hoe groot is mijn eigendom volgens het Grootschalig Referentiebestand?

• In welke bestemmingsgebied ligt mijn woning of bedrijf?

• Hoeveel bedrijven met een gelijkaardige activiteit bevinden zich in een straal van 3 

km rond het adres van mijn bedrijf?

• Zijn er voldoende busverbindingen op een potentiële locatie waar ik mij wil 

vestigen?

Inschatting is dat er met dezelfde bezetting de hoeveelheid data die verwerkt zullen worden 

met 5% kunnen worden verhoogd.

EWI-007

Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers / 

Geïntegreerd loket (vorige titel Middle Office EDRL)

De uitbouw van het één-loket in het kader van de Europese dienstenrichtlijn werd geïntegreerd in het 

sleutelproject 1.1. 'Naar een geïntegreerde bandering van ondernemers' binnen het Meerjarenprogramma 

Slagkrachtige Overheid. 3 doelstellingen staan hierbij centraal om enerzijds de administratieve lasten voor 

de ondernemers en anderzijds de beheerskosten voor de overheid te verminderen: 

1. Structurele afspraken met alle betrokken actoren, ondernemersorganisaties en lokale overheden over 

een geïntegreerde aanpak over wie doet wat in de informatieverschaffing naar individuele ondernemers 

waardoor de front-offices/interfaces van de Vlaamse overheid (VO) naar het bedrijfsleven kunnen 

geoptimaliseerd worden.

2. VO zorgt voor eenduidige informatie- en communicatiestromen richting ondernemer 

3. Ondernemers krijgen een helder en duidelijk beeld van waar ze voor welke informatie-, 

vergunningsaanvraag en/of dienstverlening terecht kunnen. Bedrijven

Ondernemers en 

bedrijfsorganisaties

Agentschap 

Ondernemen (AO) lopend

Ter beschikking stellen van de informatie, tools, instrumenten, … over 

overheidsmaatregelen voor ondernemers op een centrale transactionele portaalsite 

voor ondernemers

De administratieve lastenreductie is in kwantitatieve termen niet berekenbaar (zie ook 

conceptnota VR 2012 2303 doc.0234-1)

EWI-008

Vereenvoudiging van de opvolging van projecten en e-

opvolging van IWT-projecten

Alle projecten waarvoor door het IWT-steun wordt verleend dienen tijdens hun uitvoering te worden 

opgevolgd. Dit vereist interacties met de aanvragers. Volgens de nulmetingen uitgevoerd eind 2008 op 4 

representatieve steunprogramma’s van het IWT bedraagt deze fase 1/3 van de totale administratieve last. 

De bedoeling van dit project is de last te verlagen en tegelijk ook de doorlooptijden van de administratieve 

handelingen te verminderen. Belangrijk daarbij is de invoering van een elektronische opvolging en 

interactie met de klant.

Bedrijven, 

Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend

Vereenvoudiging afsluiting bij bedrijfsprojecten en SBO, vereenvoudiging proces 

herevaluatie SBO, afschaffing evaluatieproces bij tweede mandaat beurzen. 

Automatisering betalingen.

EWI-009

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten

Voor het bekomen van steun via programma van het IWT dient een aanvraag te worden ingediend. Naast 

de inspanningen die door een aanvrager en zijn partners moet geleverd worden om zijn project goed op te 

zetten, zijn er extra inspanningen voor het bekomen van de IWT-steun. Deze administratieve lasten 

hebben ondermeer te maken met informatie die specifiek voor het IWT dient te worden verzameld en 

met interacties met het IWT tijdens het selectieproces. 

Doelstellingen: 

- Verbeteren van de informatiedoorstroming 

- Verder verbeteren van de vragen naar informatie in de aanvraagdocumenten en optimaliseren van 

interacties en terugkoppelingslussen 

- Horizontaal optimaliseren van de procedures

Bedrijven, 

Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond

De informatieverstrekking o.m. via de website is aangepast; voor verschillende 

programma's zijn aanpassingen gebeurd aan de oproepdocumenten en een aantal 

programma's zijn ten gronde aangepast met grotere projecten wat de 

administratieve last moet verminderen (VIS-trajecten, O&O-haalbaarheidsstudies); 

waar mogelijk zijn de procedures horizontaal op elkaar afgestemd (bijv. voor 

financiële evaluatie) waardoor minder informatie moet geleverd worden

EWI-010

Vereenvoudiging van de opvolging van projecten en e-

opvolging van IWT-projecten: vereenvoudigen 

overeenkomsten: uitrol

Overeenkomsten worden opgedeeld in een algemeen deel (website) en een projectspecifiek opgestuurd 

naar de aanvrager. De aanvragers krijgen nu een zeer kort en overzichtelijk document. Dit creëert 

duidelijkheid en reduceert de kosten voor juridisch nazicht.

Bedrijven, Burgers, 

Organisaties Kennisinstellingen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond

Overeenkomsten worden opgedeeld in een algemeen deel (website) en een 

projectspecifiek deel, kort en overzichtelijk document voor contractant. 

EWI-011

Vereenvoudiging van de opvolging van projecten en e-

opvolging van IWT-projecten: vereenvoudiging overeenkomst: 

revisie en aanpassing

Wijziging valorisatieclausule: rechtszekerheid en duidelijkheid voor aanvrager voor verwachtingen in 

natraject Burgers Kennisinstellingen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend

wijziging valorisatieclausule: rechtszekernehdi en duidelijkheid voor aanvrager voor 

natraject.

EWI-012

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: verbeteren van de informatiedoorstroming Minder zoekwerk voor de (potentiële) aanvrager Bedrijven, Burgers

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond minder zoekwerk voor de (potentiële) aanvrager

EWI-013

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: opzetten van gestructureerde 

informatieuitwisseling met innovatiecentra/ VIN-netwerk Betere ondersteuning van de potentiële aanvrager = minder kosten, hogere efficiëntie Organisaties

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend Betere onderseuning van de potentiële aanvrager

EWI-014

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: invoeren sterker doelgroepenbeleid Focus/ duidelijkheid Bedrijven

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend

EWI-015

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: hertekening KMO-programma Hertekening KMO-programma Bedrijven

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond eenvoudiger aanvraagprocedure = lagere kosten

EWI-016

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: hertekening VIS_programma 1. Grotere projecten 2. Minder aanvragen Organisaties

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond grotere projecten, minder aanvragen
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EWI-017

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: hertekening O&O haalbaarheidsstudies Hertekening O&O haalbaarheidsstudies Bedrijven

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond

Vanaf 2011 1 oproep per jaar, met maximale administratieve eenvoud in het 

selectieproces, beperkte vreslaggeving en beperkt kostenmodel. 

EWI-018

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: Optimalisatie procedures KMO-programma Eenvoudiger aanvraagprocedure = lagere kosten Bedrijven

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend uitvoering gepland voor 2012

EWI-019

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: doelgroepenbenaderin in O&O-bedrijfsprojecten Focus/duidelijkheid Bedrijven

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend

Versnelling intern proces van goedkeuring, vereenvoudiging interactieproces met 

experten, volledig elektronisch proces voor betalingen, vereenvoudiging verificatie. 

EWI-020

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: hertekening programma landbouwonderzoek 1. Schaalvergroting 2. Focus Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond

grondige hervorming van het programma in 2011 met beperking gevraagde 

informatie bij aanvraag, limitatie projectbeschrijving tot 40-50 pagina's, 

vermindering vergaderfrequentie gebruikersgroepen, vermindering aantal 

financiele verslagen

EWI-021

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: afstemmen van de kostenmodellen 1. Eenvoudiger administratie/ afrekening 2. Minder disputen

Bedrijven, Burgers, 

Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) lopend

Vereenvoudigd kostenmodel voor alle programma's = eenvoudigere aanvraag en 

afrekening, eenvoudigere financiele rapportering en verificatie.

EWI-022

Optimalisering van de indieningsprocedures voor IWT-

projecten: creëren van generieke projecttypes Toolbox van projecttypes beschikbaar = minder ad hoc regelingen

Bedrijven, 

Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Agentschap voor 

Innovatie door 

Wetenschap en 

Technologie (IWT) afgerond toolbox van projecttypes is beschikbaar = minder ad hoc regelingen

EWI-023

Globaal hervormingsproject FWO (Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) administratie

FWO wenst om ook in de toekomst de onderzoeksgemeenschap in Vlaanderen op een klantvriendelijke 

wijze te blijven ondersteunen en bereidt zich hierop voor met een globaal hervormingsproject. Dit project 

combineert drie belangrijke componenten, m.n. een hervormingstraject van de administratieve werking, 

een aangepast personeelsbeleid en ter ondersteuning het ontwikkelen van de noodzakelijke IT-tools. Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen

Fonds voor 

Wetenschappelijk 

Onderzoek-

Vlaanderen (FWO) afgerond

De basis werd gelegd om de digitalisering van de FWO-administratie verder uit te 

bouwen.  De periode 2011-2014 is en zal voornamelijk gebruikt worden om deze 

basis te verstevigen (zie projecten "FWO digitalisering administratie")

EWI-024

Vereenvoudiging van de procedure voor de selectie van 

middelzware onderzoeksinfrastructuur voor de derde oproep

Door het instellen van een tweede overlegmoment tussen de associaties op het ogenblik dat deze de 

indicatieve lijsten met voor-financiering voorgedragen aanvragen voor middelzware 

onderzoeksinfrastructuur finaliseren, wordt de administratieve overlast voor de bevoegde diensten aan de 

instellingen verminderd. Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen Herculesstichting afgerond

Het opstellen van de aanvraagdossiers door de onderzoekers en de beoordeling 

door de associaties verliep vlotter. Bovendien werd via een afgesloten sectie op de 

website van de Herculesstichting alle associaties toegang gegeven tot de aanvragen

EWI-025

Vereenvoudiging van de verslaggeving over de uitvoering van 

de subsidieovereenkomsten voor goedgekeurde aanvragen

Voor elk voor subsidiering geselecteerde aanvraag wordt met de onthaalinstelling een 

subsidieovereenkomst afgesloten. Naast de financiële verantwoording dienen de promotoren ook een 

wetenschappelijke verantwoording te geven. Bij de eerste en de tweede oproep is ingeschreven in de 

contracten dat de promotoren volgende rapportages moeten indienen: het logboek met informatie over 

het gebruik van het toestel, een statusrapport, een tussentijds wetenschappelijk verslag en een 

eindverslag. 

Dit project omvat een beperking van het aantal rapportages door niet langer afzonderlijk het logboek te 

laten indienen maar dit uitsluitend te doen samen met het statusrapport. Organisaties

Onderzoeksinstellin

gen Herculesstichting afgerond

het logboek dient door de onderzoekers niet meer afzonderlijk gerapporteerd te 

worden. Dit houdt een vereenvoudiging en tijdwinst in voor de onderzoekers. De 

beoordeling van  het logboek en het statusrapport en/of het tussentijds 

wetenschappelijk verslag kan  gezamenlijk gebeuren

EWI-026 Waarborgregeling

Door een eerste Urgentiebesluit werden de verplicht te stellen zekerheden en de limiet van maximum 1/3 

de bedrijfskapitaal afgeschaft en werd de grens van 500.000 euro voor een automatische waarborg 

opgetrokken naar 750.000 euro. Naar aanleiding van een rondvraag pleiten alle waarborghouders unaniem 

voor het permanent maken van deze maatregelen. Bedrijven

Waarborghouders + 

KMO

ParticipatieMaatsc

happij Vlaanderen 

(PMV) afgerond

BVR van 10 juni 2011 tot wijziging van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 

2005 en het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 (B.S. dd.23/06/2011-

p.36866). Doel: permanent maken van het eerste en tweede urgentiebesluit. Het 

eerste urgentiebesluit (7 november 2008) voorzag in:

- de verhoging van de grens, waarvoor een automatische aanmeldingsprocedure 

voor de Waarborgregeling volstaat, van 500.000 euro naar 750.000 euro;

- de afschaffing van de verplichting voor de banken om bij gebruik van de 

Waarborgregeling welbepaalde zakelijke en persoonlijke zekerheden bij de 

ondernemers te vestigen, naast de eigen gevestigde zekerheden;

- de mogelijkheid om voortaan ook kredieten voor bedrijfskapitaal, die meer dan 

1/3de van de financieringsovereenkomst bedragen, van de Waarborgregeling te 

laten genieten.

Het tweede urgentiebesluit (6 maart 2009) breidde het toepassingsgebied van de 

Waarborgregeling, dat tot dan toe beperkt gebleven was tot kmo’s, uit tot alle 

ondernemingen. 

Kwantitatief impact is nihil omdat dezelfde maatregelen reeds voordien bestonden via de 

urgentiebesluiten. Het  impact op de Vlaamse begroting (m.b.t. de verliesfinanciering van de 

Waarborgregeling) werd ook als niet significant beschouwd in art.3.1. van de nota aan de 

Vlaamse regering voor het BVR van 10 juni 2011.

EWI-027

EFRO  - controle personeelskosten: DIMONA (Afdeling 

Inspectie Economie)

Tijdens de controle van EFRO-projecten dient nagegaan te worden of de betrokken personeelsleden 

ingschreven zijn in het personeelsregister (DIMONA-registratie). Momenteel loopt op de Afdeling 

Inspectie Economie een traject om dergelijk aanvragen zelf te kunnen uitvoeren via een Internetapplicatie 

(in samenwerking met Corve), weliswaar voor een ander dossiertype, nl. de SIOS-dossiers. Van zodra dit 

traject is afgelopen, kan/zal dit uitgebreid worden naar andere dossiertypes, waaronder EFRO.

Bedrijven, 

organisaties, 

overheid

Begunstigden die 

uitbetaling 

saldoschijf vragen

Agentschap 

Ondernemen-

Afdeling Inspectie 

Economie lopend

Het traject voor toegang tot de dimona-applicatie voor SIOS-dossiers is afgerond. 

Momenteel loopt de aanvraag voor andere dossiertypes (EFRO). 

EWI-028 Verdere digitalisering FWO-administratie

Tijdens de periode 2012-2014 zullen alle bestaande aanvraagformulieren via het FWO e-loket online 

kunnen worden ingediend en verwerkt worden.  Zodoende verlopen bijna alle werkprocessen vanaf het 

werkjaar 2014 m.b.t. de subsidieaanvragen volledig digitaal. Organisaties

Vlaamse 

onderzoeksgemeens

chap FWO lopend

In 2012 werden bijkomende stappen gezet.  Voornamelijk de bilaterale 

onderzoekssamenwerking (met Québec, Zuid-Afrika, China en Brazilië) werd verder 

uitgewerkt en gedigitaliseerd, zodat al deze aanvragen via het FWO-e-loket kunnen 

verlopen. Op dit ogenblik zit het FWO op schema en zullen vanaf 2014 de 

belangrijkste programma's digitaal verwerkt worden.  In 2013 wordt SharePoint 

volledig uitgerold, zodat ook m.b.t het bijhouden en klasseren van documenten, 

gerelateerd aan aanvragen, digitaal en geautomatiseerd kunnen verlopen.  

Rekeninghoudend met de verhouding tussen frequentie en werklast werd er ook 

voor geopteerd om voorlopig de aanvraagformulieren 'Wetenschappelijke prijzen' 

buiten dit project te houden.  Voor wetenschappelijke prijzen komen er telkens een 

beperkt aantal aanvragen binnen en sommige prijzen worden maar om de 2 jaar 

toegekend.
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VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)
Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

EWI-029 Verdere digitalisering FWO-administratie _ formulieren

Sinds de tweede helft van 2011 werkt het FWO aan het behalen van het kwaliteitslabel 'eenvoudig 

formulier' voor al haar formulieren. Dit label wordt toegekend aan formulieren die klantgericht, leesbaar 

en eenvoudig zijn opgesteld.  Sindsdien hebben 23 formulieren van het FWO het kwaliteitslabel toegekend 

gekregen en werden deze gepubliceerd op de formulierenwebsite van de Vlaamse overheid. Wat de 

huidige 15 online formulieren betreft, werkt het FWO momenteel samen met een externe partner.  Dit 

zorgt er voor dat elke wijziging aan deze formulieren een aanzienlijke investering vraagt.  Momenteel zijn 

de eerste stappen gezet om alle online formulieren in een periode van 2 jaar (2012 - 2014) af te bouwen 

en te herschrijven in eigen beheer.  Met de dienst Taaladvies is afgesproken dat alle nieuwe online 

formulieren, vooraleer ze in productie worden gezet, worden voorgelegd om het kwaliteitslabel te 

bekomen.    Organisaties

Vlaamse 

onderzoeksgemeens

chap FWO lopend

De nieuwe formulieren m.b.t. de bilaterale onderzoekssamenwerking met Quebec, 

Brazilië, Zuid-Afrika en China hebben in 2012 allemaal het kwaliteitslabel eenvoudig 

formulier behaald.  Van de huidige 15 online formulieren zijn er in 2012 5 omgezet 

in eigen beheer en worden in de loop van 2013 in productie genomen.  De andere 

10 worden in 2013 omgezet.  Ook voor deze online formulieren zal in 2013 het 

nodige worden gedaan, zodat deze formulieren ook het kwaliteitslabel 'Eenvoudig 

formulier' kunnen behalen.

EWI-030 Gebruik e-forms aanvragen

Vanaf de pas afgesloten derde oproep voor (middel)zware infrastructuur en voor de beoordeling van ESFRI 

aanvragen wordt gewerkt met elektronische aanvraagdossiers

Onderzoekers 

univs, 

hogescholen, SOCs 

en instellingen 

voor postinitieel 

onderwijs

personen die een 

aanvraag indienen Herculesstichting afgerond

Tijdwinst omdat de aanvragen niet meer moeten worden afgeprint in meerdere 

exemplaren en per post of courier bezorgd 50 werkdagen (150 aanvragen, 2,5 uur per aanvraag)
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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)

EWI-31 KRIS (Klanten Relatie & Informatie Systeem)

Het nieuwe Klanten Registratie & Informatie Systeem van het 

Agentschap Ondernemen moet toelaten dat ieder personeelslid - 

ongeacht de afdeling of dienst -steeds een duidelijk overzicht krijgt van 

alle AO-interacties met de klant; KRIS zal - bij volledige 

operationalisering - het kennisbeheer en de informatiedeling in het 

Agentschap Ondernemen in het algemeen ondersteunen; KRIS 

ondersteunt vanaf begin 2013 het volledige proces van 

eventorganisatie én het volledig proces van het contactcenter 

(vraag/antwoord via mail/telefoon/internet)

Bedrijven, 

organisaties, 

overheid

Bedrijven, 

Organisaties 

(projectwerking), 

personeelsleden 

Agentschap 

Ondernemen, EWI

Agentschap 

Ondernemen lopend

KRIS is modulair opgevat : bepaalde modules zijn 

integreerbaar in andere systemen. KRIS minimaliseert (of 

schakelt zelfs) processtappen (uit) die fouten kunnen 

induceren. Doordat het nieuwe Klanten Registratie & 

Informatie Systeem ervoor zorgt dat ieder personeelslid - 

ongeacht de afdeling of dienst - steeds een duidelijk 

overzicht krijgt van alle AO-interacties met de "klant" zal 

de klant minder frequent (en minder lang) moeten 

gecontacteerd worden omdat meer informatie 

onmiddellijk beschikbaar is voor de gebruiker. Bovendien 

werkt KRIS met authentieke data (authentieke bronnen 

zoals VKBO) en dataremediëringssystemen. Op dit ogenblik moeilijk becijferbaar
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VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 25%

Is de reductiedoelstelling behaald? JA

Motiveer:
De meest voorzichtige inschattingen van het meetbureau Deloitte die aangesproken werd 

om de beleidsdomeinen te asisteren bij het berekenen van hun reductiedoelstelling, gaan uit 

van een lastenverlaging van minstens 45% of 63% voor het beleidsdomein EWI. Dit is zonder 

een heel aantal projecten waarvan de administratieve last moeilijk kan begroot wordden. De 

reductiedoelstelling van 25% lijkt dus gehaald.
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