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Brussel, 21 februari 2006
Persmededeling van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois

VLIEGENDE START VOOR VLAAMS E-GOVERNMENT
Bourgeois legt basis voor eenmalige gegevensaangifte
Vandaag lanceerde Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois, eveneens bevoegd voor
Administratieve Vereenvoudiging en E-government, MAGDA, het Vlaams knooppunt voor
gegevensuitwisseling. Via dit platform, gerealiseerd door de Coördinatiecel Vlaams e-government
(CORVE) samen met SCICT en EDS-Telindus, ontstaan veel mogelijkheden om de dienstverlening
van de Vlaamse overheid voor burgers en ondernemingen niet enkel toegankelijker, maar ook
eenvoudiger te maken.
MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties) legt de basis voor baanbrekende nieuwe
e-government toepassingen voor burgers en ondernemingen. Daarbij vormt de eenmalige
gegevensopvraging – “Vraag niet wat je al weet” – de leidraad.
“Met de regelmaat van een klok moeten burgers of bedrijven dezelfde gegevens en/of attesten opnieuw
doorgeven aan verschillende overheidsdiensten,” weet minister Bourgeois. “Denk maar aan fiscale
attesten, RSZ-staten, statuten van verenigingen, enz. Wijzigingen in deze gegevens worden niet altijd
aan alle betrokken diensten doorgegeven, met achterhaalde of foutieve informatie als gevolg. Typische
problemen voor elke overheid, maar die voor flink wat onnodige ergernis kunnen zorgen bij de burgers en
bedrijven. Ook voor de ambtenaren is deze manier van werken erg omslachtig. De herhaaldelijke invoer
van dezelfde gegevens betekent niet alleen tijdverlies, maar vergroot bovendien de kans op fouten of
vergissingen,” aldus nog Bourgeois.
Dankzij het MAGDA platform kan definitief worden gebroken met dit verleden. Dit uniek aanspreekpunt
voor de uitwisseling van gegevens kan zorgen voor een flinke vermindering van de papierberg voor
burgers en ondernemingen en een eenvoudigere en snellere dienstverlening, geen dubbel werk meer
voor de ambtenaren, minder kans op fouten en een aanzienlijke kostenbesparing. Weliswaar blijft het
gebruik van dit MAGDA platform onderworpen aan de Belgische wetgeving op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Voor heel wat gegevensstromen, zeker op het vlak van personen, blijft een
voorafgaande toestemming van de privacycommissie nodig.
Hoe werkt MAGDA?
Het MAGDA platform is een ICT-infrastructuur waarmee verschillende databanken van verschillende
overheden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat gegevens maar één keer
ingezameld moeten worden en vervolgens uitgewisseld en maximaal hergebruikt kunnen worden. Dat
betekent dat aan burgers of bedrijven in principe geen gegevens meer gevraagd moeten worden die
reeds beschikbaar zijn binnen de overheid. Via dit centrale platform kunnen de verschillende overheidsadministraties de nodige gegevens uitwisselen, in plaats van telkens burgers en bedrijven lastig te vallen.
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Het platform maakt in de toekomst ondermeer mogelijk dat bedrijven geen RSZ- of BTW- attesten meer
moeten afleveren bij openbare aanbestedingen. Op basis van een ondernemingsnummer kan de
overheid deze informatie zelf opvragen bij de betrokken overheidsdiensten. Burgers zullen bijvoorbeeld
niet meer de naam en leeftijd van alle gezinsleden hoeven op te geven: een rijksregisternummer volstaat
voor de overheid om alle informatie over de gezinssamenstelling terug te vinden. Adreswijzigingen
moeten slechts één keer worden aangemeld en studietoelagen kunnen aangevraagd worden via het
online beantwoorden van slechts 4 vragen (in plaats van het bestaande papieren aanvraagformulier te
gebruiken, bestaande uit maar liefst 3 delen met 16 bijlagen).
Minister Bourgeois roept alle diensten van de Vlaamse administratie dan ook op om maximaal gebruik te
maken van het MAGDA platform. Hij houdt in 2006 1 miljoen euro vrij voor projecten die bijdragen tot
een klantvriendelijke, elektronische én vereenvoudigde overheid. Deze projecten zullen eveneens inhoudelijke ondersteuning door de Coördinatiecel Vlaams e-government krijgen. Tot en met 15 maart kan elke
organisatie die deel uitmaakt van de Vlaamse overheid, een voorstel voor een dergelijk project indienen.
Meer informatie over deze oproep tot projectvoorstellen is te vinden op www.vlaanderen.be/egovernment.

Persinfo: Ben Weyts (woordvoerder minister Bourgeois)
02/552.70.08 – persdienst.bourgeois@vlaanderen.be
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