
 

5 grootste besparingen in het FAAV 2012-21015 voor burgers 

Project Potentiële besparing Gemeten 
bijkomende 

realisatie in 2012 
(dus enkel de 

besparing voor 
het jaar 2012) 

Gemeten 
tot 2012 

Gerealis
eerd tot 
2012 (%) 

E-invoicing : Totale potentiële besparing voor 
burgers, 100% e-facturatie (100% digitaal 
verstuurd, 100% automatisch verwerkt en 
opgesteld) 

-€ 580.716.111,97 -€ 30.371.537,78 -€ 60.719.575,98 10,46% 

E-invoicing: doelstelling voor einde legislatuur, 
25% e-facturatie (25% digitaal verstuurd, 
100% automatisch verwerkt en opgesteld = 
doelstelling tegen einde legislatuur) 

-€ 145.179.027,99 -€ 30.371.537,78 -€ 60.719.575,98 41,82% 

Verlenging geldigheidsduur eID -€ 54.729.751,00 Implementatie voorzien begin 2014  

Uitbreiding doelgroep belastingsvoorstel -€ 36.529.282,00 -€ 7.765.427,00 -€ 36.529.282,00 100,00% 

Aanslagbiljetten via Zoomit (e-facturatie)    -€ 8.102.358,17 Van toepassing vanaf 2013 (meetbaar in 2014. 

Verdere uitbouw van het MyPension-platform -€ 6.236.615,13 Nog geen cijfer. 

Totaal andere dossiers :  -€ 14.241.377,57 -€ 3.315.638,00 -€ 3.315.638,00 23,28% 

Totaal 5 grootste dossiers -€ 250.777.034,29 -€ 38.136.964,78 -€ 97.248.857,98 38,78% 

Totaal FAAV burgers -€ 265.018.411,86 -€ 41.452.602,78 -€ 100.564.495,98 37,95% 

10 grootste besparingen in het FAAV 2012-21015 voor ondernemingen     

Project Potentiële besparing Gemeten 
bijkomende 

realisatie in 2012 

Gemeten 
tot 2012 

Gerealis
eerd tot 
2012 (%) 

E-invoicing: Totale poteniële besparing voor 
ondernemers, 100% e-facturatie (100% 
digitaal verstuurd, 100% automatisch 
verwerkt en opgesteld) 

-€ 2.784.524.201,12 -€ 141.801.904,33 -€ 283.494.091,31 10,18% 

E-invoicing: doelstelling voor einde legislatuur, 
25% e-facturatie (25% digitaal verstuurd, 
100% automatisch verwerkt en opgesteld = 
doelstelling tegen einde legislatuur) 

-€ 1.262.989.802,26 -€ 141.801.904,33 -€ 283.494.091,31 22,45% 

Aanmoedigen gebruik elektronische 
maaltijdcheques  

-€ 116.615.668,00 -€ 3.758.963,39 -€ 3.758.963,39 3,22% 



Online onsluiting van de gegevens van het 
kadaster voor de notarissen. 
 (extra toevoeging) 

-€ 93.714.259,61 -€ 47.948.302,45 -€ 93.067.908,45 99,31% 

Online onsluiting van de gegevens van het 
kadaster voor de immobiliënmakelaars. 
  

-€ 70.353.969,60 -€ 2.069.234,40 -€ 2.069.234,40 2,94% 

DER (elektronische registratie van notariële 
akten) 

-€ 50.239.695,00 Implementatie start in 2013 (volledig gerealiseerd 
in 2014). 

Veralgemening gebruik verklaring op 
erewoord bij overheidsopdrachten 

-€ 45.736.344,00 Geen cijfer mogelijk. Zit nog in testfase. 

Elektronische uittreksels R/C - BTW (e-
facturatie) 

-€ 11.410.725,96 Nog geen cijfer. 

Uitbreiding Telemarc met attest fiscale 
schulden 

-€ 7.682.955,00 Geen cijfer mogelijk. Zit nog in testfase. 

Formulier voor gelegenheidsarbeid in de 
tuinbouwsector en de landbouwsector 

-€ 2.700.038,00 -€ 2.700.038,00 -€ 2.700.038,00 100,00% 

Onderrichtingen voor de apothekers -€ 1.018.530,00 -€ 1.018.530,00 -€ 1.018.530,00 100,00% 

Totaal andere dossiers :  -€ 4.969.470,46 -€ 374.628,00 -€ 374.628,00 7,54% 

Totaal tien grootste dossiers -€ 1.662.461.987,43 -€ 199.296.972,58 -€ 386.108.765,56 23,23% 

Totaal FAAV ondernemingen -€ 1.667.431.457,89 -€ 199.671.600,58 -€ 386.483.393,56 23,18% 

 


