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 Doing Business in België benchmarkt de bedrijfswetgeving die van toepassing is op kleine en 
middelgrote ondernemingen in zeven steden die de drie Belgische gewesten vertegenwoordigen: 
Antwerpen, Brugge en Gent (Vlaams Gewest), Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
en Charleroi, Luik en Namen (Waals Gewest). In deze studie wordt het regelgevingsklimaat 
geanalyseerd op vijf verschillende Doing Business domeinen (een bedrijf starten, een 
omgevingsvergunning aanvragen, elektriciteit verkrijgen, registreren van eigendom, en het 
afdwingen van contracten).

 Sterke prestaties op het ene domein sluiten zwakke prestaties op een ander domein niet uit. 
Behalve Antwerpen (dat voor alle domeinen waarop deze benchmark betrekking heeft, in de top 
drie eindigt) en Luik (dat op vier domeinen in de onderste helft van de klassering blijft steken), 
scoren alle andere steden in de bovenste helft voor minstens één domein en in de onderste 
helft voor een ander domein. Het feit dat de steden niet overal even sterk voor de dag komen, 
betekent onder meer dat ze iets van elkaar kunnen opsteken.

 De grootste verschillen in het gemak waarmee zaken kunnen worden gedaan, hebben betrekking 
op het afdwingen van contracten en de registratie van eigendommen. Een commercieel geschil 
oplossen gaat het vlotst in Namen, waar een dossier in amper tien en een halve maand kan worden 
afgesloten - wat niet alleen sneller is dan in elke hoofdstad in de EU, maar dat bovendien minder 
kost dan het EU-gemiddelde. Door de combinatie van relatief hoge kosten en een langere tijd die 
nodig is om een commercieel geschil te beslechten (bijna 17 maanden) duikt Brussel onder het 
gemiddelde voor de EU. Deze verschillen kunnen beleidsvormers helpen om voorbeelden van 
binnenlandse ‘good practices’ te identificeren, om de prestaties in hun eigen rechtsgebieden te 
verbeteren en om de nodige stappen te zetten om de eventuele achterstand weg te werken.

 Een bedrijf starten is het enige domein waarop de Belgische steden homogeen presteren. Dat 
is onder meer toe te schrijven aan het hoge niveau van centralisatie - met ‘one-stop shops’ 
onder toezicht van het federale niveau - en een nationale digitale infrastructuur waarmee de 
meeste handelingen op dit vlak kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zijn kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) waarvan de activiteiten geen milieurisico's met zich meebrengen of 
waarvoor geen speciale vergunningen moeten worden aangevraagd, vrijgesteld van de meeste 
lokale autorisaties.

 Tijd is de belangrijkste onderscheidende factor tussen de prestaties van de Belgische steden 
in deze benchmark. Ondernemingen in Brussel besteden meer productieve uren aan de 
reglementaire eisen op de vijf vermelde domeinen dan ondernemingen in andere delen van 
het land: ondernemers in de Belgische hoofdstad besteden negen maanden meer aan het 
administratieve werk dan hun collega’s in Namen. De grote verschillen op dit vlak weerspiegelen 
de efficiëntie van de lokale, gewestelijke, en federale instanties. Zelfs op de domeinen waar 
de wettelijke voorschriften vergelijkbaar zijn - bijvoorbeeld eigendomsoverdracht en afdwingen 
van contracten - kunnen de normen op het vlak van de dienstverlening verschillen, met positieve 
of negatieve gevolgen voor ondernemer.

 In alle drie de gewesten bestaan lokale ‘good practices’, die gemakkelijk kunnen worden 
overgenomen, en dan vooral op het vlak van omgevingsvergunningen en het afdwingen van 
contracten. Met betrekking tot het starten van een bedrijf, het verkrijgen van elektriciteit en de 
registratie van eigendommen kan België ook inspiratie opdoen in andere EU-lidstaten en op die 
manier haar concurrentievermogen verbeteren.
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Locatie is belangrijk. Ondanks 
zijn bescheiden grootte is België 
dankzij zijn geografische ligging 

uitgegroeid tot een van de economische 
en administratieve zenuwcentra van 
Europa - en een ideale locatie om zaken 
te doen. Ondernemers dienen echter hun 
weg te zoeken tussen de verschillende 
regelgevingen en ondernemingsklimaten 
afhankelijk van de plaats waar ze hun 
onderneming willen oprichten. België 
is een federale staat en bestaat uit drie 
gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Vlaams Gewest en het 
Waals Gewest). Bovendien wordt in het 
land een onderscheid gemaakt tussen 
drie gemeenschappen (de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap).

Ondernemers spelen een cruciale rol 
in de economie doordat ze werkgele-
genheid creëren. Er is voldoende bewijs 
beschikbaar uit de hele wereld dat een 
bovenmatige of inefficiënte regelgeving 
de activiteitsgraad in de private sector 
en rechtstreekse investeringen vanuit het 
buitenland kan ontmoedigen. Grofweg 
twee derde (65 %) van de Belgische 
actieve bevolking werkt in kmo’s.1 
Desalniettemin kunnen hinderpalen voor 
ondernemerschap - zoals loodzware 
wettelijke vereisten - eigenaars van kmo’s 
echter ontmoedigen om een onderne-
ming op te richten, te runnen, en uit te 
breiden. België scoort onder het Europese 
gemiddelde op het vlak van het gemak 
waarmee in het land zaken kunnen wor-
den gedaan.2 Het scoort daarbij beter dan 
Luxemburg en Italië, maar minder goed 
dan Duitsland, Frankrijk, en Nederland. 
Met betrekking tot de principes van de 
Small Business Act van de Europese 
Commissie zet België prestaties neer 
die op een lijn zitten met het Europese 
gemiddelde, maar loopt het land achter 
op het vlak van ondernemerschap.³

De bedrijfswetgeving die in dit rapport 
wordt geanalyseerd, wordt ofwel federaal 
of gewestelijk vastgelegd. De oprichting 
van een bedrijf, eigendomsrechten, en de 
beslechting van commerciële geschillen 

worden op nationaal niveau geregeld 
door het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen, de Hypotheekwet, en 
het Gerechtelijk Wetboek. De regels 
en de voorschriften met betrekking tot 
elektriciteitsdistributie en omgevingsver-
gunningen daarentegen worden bepaald 
op gewestelijk niveau. Toch bestaan 
zelfs binnen hetzelfde gewest nog grote 
verschillen tussen de manieren waarop 
Belgische steden de wetgeving in de 
praktijk omzetten. Bovendien vaardigen 
- naast de nationale en de gewestelijke 
wetgeving - ook lokale overheden nog 
voorschriften, beleidsregels, en incenti-
ves uit, wat leidt tot grote verschillen in 
het gemak waarmee men in België zaken 
kan doen. Die verschillen kunnen beleids-
vormers helpen om opportuniteiten te 
identificeren teneinde administratieve 
processen te verbeteren en om lokale 
institutionele capaciteit op te bouwen.

Dit rapport is bedoeld om de kenniskloof 
tussen de kwaliteit van de bedrijfs-
voorschriften en de doeltreffendheid 
van de lokale bureaucratie in België te 
verkleinen. Het rapport maakt daarbij 
gebruik van gegevens op gewestelijk 
niveau om de wetgevende obstakels te 
meten waarmee ondernemers worden 
geconfronteerd in zeven steden die 
samen de drie gewesten van het land 
vertegenwoordigen: Antwerpen, Brugge, 
en Gent (Vlaams Gewest), Brussel 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest), 
en Charleroi, Luik, en Namen (Waals 
Gewest).4 Door de aandacht te vestigen 
op ‘good practices’ op binnenlands vlak 
en steden te vergelijken met andere 
steden in de Europese Unie hopen de 
auteurs van het rapport beleidsvormers 
te kunnen inspireren om de bestaande 
wetgevende praktijken te verbeteren om 
op die manier de bedrijfsomgeving voor 
kleine ondernemingen te verbeteren en 
ondernemerschap aan te moedigen.

BELANGRIJKSTE 
BEVINDINGEN

Behalve Luik scoort elke stad op 
minstens één domein het best of 
op één na best
Belgische ondernemers worden met ver-
schillende wettelijke horden geconfron-
teerd afhankelijk van de plaats waar ze 
hun bedrijf vestigen. Het is gemakkelijkst 
om een omgevinsgvergunning te krijgen 
in Antwerpen, een elektriciteitsaanslui-
ting te krijgen in Gent, eigendom te regis-
treren in Brugge, en een commercieel 
dispuut te beslechten via de plaatselijke 
rechtbank van Namen (tabel 1.1).

Sterke prestaties op het ene domein sluiten 
zwakke prestaties op een ander domein 
niet uit. Behalve Antwerpen (dat voor 
alle domeinen waarop deze benchmark 
betrekking heeft, in de top drie eindigt) en 
Luik (dat op vier domeinen in de onderste 
helft van de klassering blijft steken), 
scoren alle andere steden in de bovenste 
helft voor minstens één domein en in de 
onderste helft voor minstens één ander 
domein. Gent bijvoorbeeld staat op de 
eerste plaats met betrekking tot het verkrij-
gen van elektriciteit, maar op de zevende 
(laatste) plaats voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning. Brussel staat op de 
tweede plaats voor de behandeling van 
omgevingsvergunningen (de zogenaamde 
‘stedenbouwkundige vergunningen’ in 
Brussel), maar op de zevende plaats op drie 
andere domeinen (elektriciteit verkrijgen, 
eigendom registreren, en het afdwingen 
van contracten). Een vergelijkbare situatie 
zien we in Brugge, waar eigendom registre-
ren het vlotst verloopt, maar dat niet verder 
raakt dan de zesde plaats voor het verkrij-
gen van elektriciteit en het afdwingen van 
contracten. De verschillende sterkten van 
deze steden betekent dat ze allemaal iets 
kunnen opsteken van elkaar.

Alle drie de gewesten hanteren 
‘good practices’ die ze met elkaar 
zouden kunnen delen
Gent en Brugge zijn de steden met het 
grootste aantal ‘good practices’, met 
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respectievelijk 6 en 5 (tabel 1.2). Het 
stedenbouwkundig uittreksel verkrijgen 
om een eigendom over te dragen ver-
loopt in Gent en in Brugge twee weken 
sneller dan in de andere steden van deze 
benchmark, wat voornamelijk te danken 
is aan het feit dat de notarissen het certi-
ficaat elektronisch kunnen aanvragen en 
ontvangen. In Antwerpen kan het snelst 
een water- en rioolaansluiting worden 
verkregen dankzij de efficiëntie van het 
lokale nutsbedrijf. Antwerpen haalt op 
het vlak van de verkrijging van omge-
vingsvergunningen resultaten die dicht in 
de buurt komen van Duitsland- dat in de 
Europese Unie de top-5 haalt.

De Vlaamse steden doen het ook goed 
wanneer de wettelijk vastgelegde kosten 
worden bekeken. Een magazijn op het 
elektriciteitsnet aansluiten kost het minst 
in Antwerpen, Brugge, en Gent. De ver-
goeding voor de installatie van de meter 
is meer dan EUR 500 goedkoper dan in 
Brussel; de capaciteitskosten bedragen 
slechts één vierde van wat bedrijven in 
Wallonië moeten betalen. In het Vlaams 
Gewest bepalen de netbeheerders onaf-
hankelijk de vergoedingen voor externe 
aansluitingswerken, die vervolgens door 
de gewestelijke toezichthouder worden 
goedgekeurd. De kosten voor het ver-
krijgen van een omgevsingsvergunning 

in Brugge en in Gent zijn de laagste van 
België en zelfs van de Europese Unie, 
dankzij het beleid dat in deze steden 
wordt gevoerd om omgevingsvergun-
ningen zo goed als kosteloos te maken 
om op die manier investeringen aan te 
trekken.

In Namen, waar de resultaten net onder 
die van Frankrijk en Luxemburg liggen, 
wordt het afdwingen van contracten snel-
ler geregeld dan in elke andere hoofdstad 
in de EU. De kosten voor deze operatie 
liggen ook lager dan het EU-gemiddelde. 
Het afdwingen van contracten gebeurt in 
Namen zes en een halve maand sneller 

TABEL 1.2 In Brugge en Gent worden de meeste ‘good practices’ op het vlak van de regelgeving gehanteerd

Aantal beste 
praktijken

Omgevingsvergunning 
aanvragen 

Elektriciteit 
verkrijgen 

Registreren van 
eigendom

Afdwingen van 
contracten

Laagste 
aantal 

procedures Snelst Goedkoopst Snelst Goedkoopst
Betrouwbaarste 

stroomvoorziening Snelst Goedkoopst Snelst Goedkoopst

Gent 6 üü üü üü üü üü üü

Brugge 5 üü üü üü üü üü

Antwerpen 4 üü üü üü üü

Brussel 2 üü üü

Namen 2 üü üü

Charleroi 0

Luik 0

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: In de tabel worden geen domeinen of subcategorieën weergegeven waarin alle steden even goed scoren. Deze domeinen of subcategorieën zijn een bedrijf starten, de 
controle-index voor bouwkwaliteit, procedures om een nieuwe elektriciteitsaansluiting te verkrijgen, procedures om eigendom te registreren, kwaliteit van de landadministratie-index, 
en de kwaliteit van de gerechtelijke procesindex. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

TABEL 1.1 Antwerpen, Brugge, Gent, en Namen zetten de beste prestaties neer

 Een bedrijf starten
Omgevingsvergunning 

aanvragen Elektriciteit verkrijgen Registreren van eigendom
Afdwingen van 

contracten

Stad
Rangschikking 

(1–7)
Score 

(0–100)
Rangschikking 

(1–7)
Score 

(0–100)
Rangschikking 

(1–7)
Score 

(0–100)
Rangschikking 

(1–7)
Score 

(0–100)
Rangschikking 

(1–7)
Score 

(0–100)

Antwerpen 1 87,56 1 78,18 2 73,56 3 57,80 3 66,80

Brugge 1 87,56 4 75,70 6 71,18 1 58,52 6 65,55

Brussel 1 87,56 2 76,51 7 70,46 7 51,84 7 64,85

Charleroi 1 87,56 3 76,02 3 72,79 4 53,76 2 69,47

Gent 1 87,56 7 72,63 1 76,07 2 58,52 4 66,71

Luik 1 87,56 6 74,03 5 72,53 5 53,64 5 66,29

Namen 1 87,56 5 75,29 3 72,79 6 53,28 1 72,00

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De rangschikkingen worden berekend op basis van de niet-afgeronde scores, terwijl de scores met slechts twee cijfers in de tabel worden weergegeven. De 
domeinscores geven weer hoe ver een locatie zich nog bevindt van de bestpresterende economie op elk Doing Business-domein. De scores worden genormaliseerd op een 
schaalverdeling van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Over Doing Business en Doing Business in de 
Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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dan in Brussel, waar de langere duur van 
de procedures het gevolg is van het 
grotere volume ingediende gevallen. De 
planning van de behandeling van een 
zaak in Namen wordt meestal overeen-
gekomen tussen de rechter en de partijen 
tijdens een hoorzitting; de rechter heeft 
dan alleen een vergaderingsdatum nodig 
om uitspraak te doen. De wachtperioden 
tussen de datums van de behandelingen 
kunnen in Brussel echter tot drie maan-
den langer duren. Gerechtskosten liggen 
in Namen ook lager, wat waarschijnlijk 
toe te schrijven is aan het feit dat er 
minder vraag is naar juridische dienstver-
lening. Hoewel de stad onder hetzelfde 
rechtssysteem valt als Namen, duren 
tenuitvoerleggingsprocedures in Luik 
meer dan een maand langer (het hogere 
aantal inwoners zorgt voor een grotere 
werklast).

De behandeling van omgevingsvergun-
ningen (in Brussel ‘stedenbouwkundige 
vergunningen’) verloopt het meest 
gestroomlijnd in Brussel, waar onderne-
mers negen procedures moeten door-
lopen (tegenover twaalf in de Vlaamse 
en Waalse steden in de benchmark). Dit 
procedureverschil is toe te schrijven aan 
de verschillende eisen met betrekking tot 
de water- en rioolaansluiting; de lokale 
waterdistributie- en rioleringssystemen 
weerspiegelen de verschillende modellen 
die de buurlanden van België - Frankrijk 
en Nederland - gebruiken.5 In Brussel 
worden de aanvragen voor dienstver-
lening gecombineerd en aan één nuts-
bedrijf voorgelegd; in de andere steden 
moeten de ondernemers verschillende 
aanvragen indienen, waardoor het aantal 
vereiste procedures dubbel zo hoog ligt.

Behalve voor het starten van 
een bedrijf, verschillen de 
regelgevende prestaties tussen 
de steden
Een bedrijf starten is het enige Doing 
Business-domein waar alle Belgische ste-
den homogeen presteren. De resultaten 
op dit vlak zijn in België minder uiteen-
lopend geworden doordat de transitie is 
gemaakt naar onlinesystemen, door het 

gebruik van ondernemingsloketten voor 
monitoring op federaal niveau, en de vrij-
stelling van kmo's waarvan de activiteiten 
geen milieurisico’s met zich brengen 
of die geen speciale vergunningseisen 
opgelegd krijgen door de meeste instan-
ties. Een bedrijf starten gaat in België 
sneller dan het EU-gemiddelde, maar de 
kosten liggen hoger en er moeten ook 
meer procedures worden gevolgd.

Op de vier andere domeinen die wer-
den onderzocht, kunnen subnationale 
verschillen op het vlak van regelgevende 

prestaties beleidsvormers helpen om 
binnenlandse ‘good practices’ te identifi-
ceren en over te nemen met de bedoeling 
om hun prestaties in hun rechtsgebieden 
te verbeteren. De regelgevende kloof tus-
sen de hoogste en de laagste score is het 
breedst op het vlak van de afdwingen van 
contracten (afbeelding 1.1). Op dit vlak 
scoren Antwerpen, Gent, en alle steden in 
Wallonië beter dan het EU-gemiddelde, 
terwijl Brugge en Brussel onder dat 
gemiddelde blijven. De verschillen in de 
geleverde prestaties zijn voornamelijk toe 
te schrijven aan de manier waarop lokale 

AFBEELDING 1.1 De verschillen in de scores zijn het hoogst op het vlak van het 
afdwingen van contracten en de registratie van eigendom

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De score geeft weer hoe ver een locatie verwijderd is van de beste EU-prestaties voor elk Doing Business-
domein. De score wordt genormaliseerd op een schaalverdeling van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, 
hoe beter). De gemiddelden voor België zijn gebaseerd op de gegevens van de zeven steden in deze benchmark. De 
EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Andere 
EU-lidstaten worden vertegenwoordigd door hun hoofdstad, met de resultaten die worden gemeten door de wereldwijde 
Doing Business. Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Over Doing Business en Doing Business in de 
Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden, en de beste 
prestaties in de EU worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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rechtbanken omgaan met verdaging, de 
werkbelasting van de rechters, en de 
beschikbaarheid van hoorzittingen op de 
rol, die een invloed hebben op de tijd die 
nodig is om de proces- en de uitspraakfa-
se te voltooien. In Charleroi is de eerste 
zitting een opportuniteit om bewijsmate-
riaal te verzamelen; in Antwerpen, Gent, 
en Brugge wordt tijdens die eerste zitting 
vooral een planning overeengekomen 
voor het verloop van de procedure. Deze 
factoren beïnvloeden de tijd die nodig is 
om het handhavingsproces te voltooien. 
Deze tijd varieert van 235 dagen in 
Namen tot 400 dagen in Brussel.

Voor het verkrijgen van elektriciteit en het 
registreren van eigendommen - waarvoor 
alle onderzochte Belgische steden slech-
ter scoren dan het EU-gemiddelde - is 
ook het verschil tussen de stad met de 
hoogste score en die met de laagste score 
aanzienlijk. De procedure die moet wor-
den gevolgd om een nieuwe elektriciteit-
saansluiting te verkrijgen, wordt bepaald 
door de verschillende netbeheerders die 
in de steden van de benchmark actief zijn. 
Gemiddeld genomen is België (na Malta) 
het op één na duurste land in de EU om 
eigendom te registreren. Subnationale 

variaties op dit vlak zijn het resultaat van 
registratietaksen, die op regionaal niveau 
worden bepaald en die schommelen 
tussen 10 % in het Vlaams Gewest tot  
12,5 % in Wallonië en Brussel.

De toekenning van omgevingsvergun-
ningen is het enige domein waarop 
alle Belgische steden die in deze 
benchmark werden beschouwd, boven 
het EU-gemiddelde presteren, en dat 
is voornamelijk toe te schrijven aan 
de relatief lage kosten om een omge-
vingsvergunning te verkrijgen en aan de 
hoge kwaliteit van de bouwregelgeving. 
Algemeen verloopt de procedure om een 
omgevingsvergunning te verkrijgen, het 
vlotst in Antwerpen. In Gent daarentegen 
verloopt dit proces het moeizaamst en 
nemen de water- en rioolaansluiting en 
de gemeentelijke consultaties de meeste 
tijd in beslag.

De tijd om zaken te doen 
varieert sterk in de verschillende 
gewesten van het land, maar 
de algemene kwaliteit van de 
voorschriften is uniform
Tijd is de belangrijkste onderscheiden-
de factor tussen de prestaties van de 

Belgische steden in deze benchmark. 
Voldoen aan de bureaucratische eisen 
neemt in Brussel negen maanden meer 
in beslag dan in Namen (afbeelding 1.2). 
De tijd om een omgevingsvergunning 
of een nieuwe elektriciteitsaansluiting 
te verkrijgen en om een contract af te 
dwingen, varieert het meest. De pro-
cedure om een omgevingsvergunning 
te verkrijgen, duurt vijf maanden in 
Antwerpen, maar bijna acht maanden in 
Gent. Ondernemers doen er in Charleroi, 
Gent, Luik, en Namen vier maanden over 
om elektriciteit te verkrijgen, maar meer 
dan 5,5 maanden in Brugge en in Brussel. 
De tijd die nodig is om een eigendom 
te registreren varieert van 35 dagen in 
Brugge en in Gent tot 56 dagen in Brussel. 
En contracten afdwingen duurt in Brussel 
6,5 maanden langer dan in Namen (313 
dagen). Deze grote verschillen op dit vlak 
weerspiegelen de efficiëntie van de lokale, 
gewestelijke, en federale instanties. Zelfs 
op de domeinen waar de wettelijke voor-
schriften vergelijkbaar zijn - bijvoorbeeld 
eigendomsoverdracht en het afdwingen 
van contracten - kunnen de normen op 
het vlak van de dienstverlening verschil-
len, met positieve of negatieve gevolgen 
voor ondernemers.

AFBEELDING 1.2 Namen werkt algemeen gesteld het snelst

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel en de EU-gemiddelden worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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Hoewel de tijd die nodig is om aan alle 
bureaucratische vereisten te voldoen 
aanzienlijk verschilt van stad tot stad, is 
de kwaliteit van de voorschriften in België 
relatief uniform (behalve voor het verkrij-
gen van elektriciteit). De verschillen in 
het proces om elektriciteit te verkrijgen, 
zijn toe te schrijven aan de frequentie en 
de duur van stroomuitvallen. Steden in 
Vlaanderen en Brussel konden in 2019 op 
de betrouwbaarste stroomtoevoer reke-
nen. Elke klant werd gemiddeld genomen 
slechts met 0,4 dienstonderbrekingen 
geconfronteerd die in totaal gemiddeld 23 
minuten duurden. De stroom viel vaker 
uit in Wallonië, waar klanten gemiddeld 
met ongeveer 1,2 dienstonderbrekingen 
werden geconfronteerd, die ongeveer 46 
minuten duurden. In vergelijking met de 
andere landen in de Europese Unie pres-
teert België gelijk voor alle regelgevings-
kwaliteitsindexen, behalve op het vlak van 
het afdwingen van contracten. Belgische 
rechtbanken zijn niet geautomatiseerd 
en vertonen ook een achterstand op het 
vlak van beheertechnieken van de te 
behandelen zaken op nationaal niveau. 
Dit geldt zowel voor de rechters als voor 
de advocaten en partijen. Dit alles wijst 
op de kritieke rol die de federale en de 
gewestregeringen te spelen hebben met 
het oog op de verbetering van de lokale 
bedrijfsomgeving en om ervoor te zorgen 
dat Belgische steden goede internatio-
naal toegepaste praktijken invoeren.

WAT NU?

De bevindingen van dit rapport reiken 
Belgische beleidsvormers op verschillende 
niveaus (federaal, gewestelijk, en lokaal) 
bewijsmateriaal aan ter ondersteuning 
van strategische keuzen ter bevordering 
van een beter regelgevingsklimaat met 
het oog op ontwikkeling en economische 
groei. Het rapport vestigt daarbij de 
aandacht op punten die voor verbetering 
vatbaar zijn (tabel 1.3). Door onnodige 
administratieve rompslomp te schrappen 
en de bureaucratische doeltreffendheid 
te verbeteren, kunnen de kosten voor het 
zakendoen voor lokale ondernemingen 

gereduceerd worden en op die manier hun 
efficiëntie en concurrentievermogen in het 
buitenland verbeteren.

De gebundelde subnationale ‘good 
practices’ illustreert potentiële 
verbeteringen voor België
Overheden kunnen op korte termijn 
lokale ‘good practices’ invoeren die 
gemakkelijk uit andere gewesten of 
steden kunnen worden overgenomen. 
Plaatselijke ambtenaren en lokale kan-
toren van centrale overheidsdiensten 
kunnen met behulp van dit rapport het 
beleid van beter presterende collega’s 
identificeren en de nodige stappen zetten 
om hun achterstand weg te werken. Toch 
is het van meerdere factoren afhankelijk 
om te beslissen of het overnemen van 
‘good practices’ een gewenste aanpak is. 
Die factoren zijn onder meer lokale eco-
nomische prioriteiten, de toewijzing van 
beschikbare middelen, en afwegingen 
over het beste evenwicht tussen de soe-
pelheid van een bureaucratisch proces en 
de kosten die daarmee gepaard gaan. In 
sommige gevallen volstaan louter admi-
nistratieve aanpassingen, die evenwel een 
groot verschil kunnen maken voor lokale 
kmo’s. Hervormingen op gewestelijk en 
lokaal niveau zouden een impact kunnen 
hebben op de onderlinge klassering van 
de steden in deze benchmark en globaal 
genomen een verschil maken.

Wanneer Brussel bijvoorbeeld de ‘good 
practices’ van elke stad in deze bench-
mark zou invoeren, kan België zijn score 
op elk Doing Business-domein met meer 
dan 5 punten verbeteren (behalve met 
betrekking tot het starten van een bedrijf, 
waar alle Belgische steden hetzelfde 
resultaat behalen). Het potentieel voor 
verbetering is het grootst op het vlak van 
de afdwingen van contracten (afbeelding 
1.3). Als Namen (in plaats van Brussel) 
het land in Doing Business op dat vlak zou 
vertegenwoordigen, zou de score van 
België in één klap van 64,85 naar 72,00 
stijgen. En als men de procedure voor het 
aanvragen van een omgevinsgvergunning 
even snel zou maken als in Antwerpen en 
even betaalbaar als in Brugge en Gent, 

zou de score van België van 76,51 naar 
81,80 stijgen, waardoor het land niet 
alleen Duitsland achter zich zou laten, 
maar op dit domein zou doorstoten tot de 
top 5 in de Europese Unie. Als de tijd om 
een elektriciteitsaansluiting te verkrijgen 
in Brussel zou worden teruggebracht tot 
het resultaat van Gent (120 dagen) en 
de kostprijs van Vlaanderen (109,8 % 
inkomen per hoofd van de bevolking), 
zou de score van België voor het gemak 
waarmee elektriciteit wordt verkregen, 
met 5,6 punten stijgen (ten opzichte van 
de huidige score van 76,07). Ten slotte 
zou de globale score van België met 6,7 
punten verbeteren (van 51,84 naar 
58,52) als de tijd om eigendom over te 
dragen naar 35 dagen zou worden terug-
gebracht, zoals al het geval is in Brugge 
en Gent, en de kostprijs tot 10,2 % van 
het inkomen per hoofd van de bevolking, 
zoals in Vlaanderen.

België zou ook inspiratie kunnen 
opdoen bij andere EU-lidstaten en 
internationale ‘best practices’ om zijn 
bedrijfsomgeving te verbeteren
Zelfs nadat België ‘good practices’ zou 
overnemen die op het subnationale 
niveau worden geïdentificeerd voor het 
starten van een bedrijf, het verkrijgen van 
elektriciteit, en het registreren van eigen-
dom, zou het land nog achter de meeste 
andere EU-lidstaten stranden. Inspiratie 
zoeken in de ‘good practices’ die elders in 
de Europese Unie en daarbuiten worden 
toegepast, zouden de concurrentiekracht 
van België voor die domeinen wel een 
stevige duw in de rug geven.

Economieën die over de efficiëntste 
registratiesystemen voor ondernemin-
gen beschikken, werken niet alleen met 
één enkel identificatienummer, maar 
gebruiken ook één enkele elektronische 
interface tussen de gebruiker en de 
overheden en een centrale interoperabele 
databank waar de bevoegde overheids-
diensten bij zijn aangesloten. België moet 
dan ook inspanningen blijven leveren 
om interoperabiliteit te behalen tussen 
de verschillende besturen en evolueren 
in de richting van één enkele interface 
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waarmee de ondernemer met alle 
bevoegde overheidsdiensten contact kan 
opnemen. In Luxemburg bijvoorbeeld kan 
de notaris de informatie die nodig is om 
een onderneming te registreren, via een 
‘one-stop-shop’ (Guichet.lu) indienen. 
Met één enkele interactie registreert de 
notaris de statuten bij de belastingad-
ministratie, stelt de nodige gegevens 
beschikbaar voor zowel de btw-diensten 
als de sociale zekerheid, voert de onder-
neming in het ondernemingsregister in, 
en stelt de UBO-informatie (uiteindelijk 
begunstigde) ter beschikking van de 
bevoegde overheidsdienst. België zou 
de kosten voor de procedure om een 
bedrijf te starten kunnen drukken als de 
overheid ondernemers toegang zou ver-
lenen tot het registratiesysteem waar ze 
hun oprichtingsakte zelf zouden kunnen 
indienen.

De Belgische overheidsdiensten en 
nutsbedrijven zouden een onlineplatform 
kunnen creëren naar het voorbeeld van 

de Franse netbeheerder Enedis, en op 
die manier de procedure om elektriciteit 
te verkrijgen, te stroomlijnen. Sinds 
Enedis in 2017 zowel naar buiten als naar 
binnen gerichte platforms introduceerde, 
kon de tijd voor de behandeling van een 
aanvraag van een elektriciteitsaansluiting 
door bedrijven met bijna drie weken 
worden ingekort. Extern gebruiken klan-
ten de online portaal om aanvragen tot 
aansluiting in te dienen, samen met alle 
nodige ondersteunende documentatie. 
Intern implementeerde Enedis de Unified 
Data Architecture (UDA) van Teradata, 
een uniform datamanagementoplossing 
waarmee zowel de klantenservice als 
de afdeling die verantwoordelijk is voor 
de nieuwe aansluitingen, de aanvragen 
kunnen ontvangen en verwerken. De 
UDA vergemakkelijkt niet alleen de 
interne tracering van aanvragen, maar 
stelt de elektrisch ingenieur ook in staat 
om sneller een analyse uit te voeren en 
om sneller te antwoorden op vragen van 
klanten. De afdeling die verantwoordelijk 

is voor de aansluiting, kan werken op 
het terrein dan ook efficiënter toewijzen 
aan de technische medewerkers. België 
zou de procedure om een eenvoudige 
elektriciteitsaansluiting te verkrijgen, 
ook kunnen versnellen door eisen en 
wettelijke tijdslimieten op basis van de 
complexiteit van de projecten vast te 
leggen. In Nederland bijvoorbeeld maakt 
de gemeente Enschede een onderscheid 
tussen twee categorieën werkzaamhe-
den op openbaar domein op basis van de 
lengte van de aansluiting.

In België is er nog ruimte voor aanzienlijke 
verbeteringen in de procedure om onroe-
rend goed te registreren. België zou daar-
bij het voorbeeld kunnen volgen van Italië, 
waar de databases voor terreinregistratie 
en het kadaster met elkaar verbonden 
zijn, waardoor notarissen zowel de eigen-
domsrechten als de kadastergegevens in 
één enkele stap kunnen opzoeken. België 
zou de mogelijkheid kunnen overwegen 
om een ‘one-stop-shop’ beschikbaar 

AFBEELDING 1.3 Behalve voor het starten van een bedrijf zou een veralgemeende toepassing van de binnenlandse ‘good practices’ de 
score van België voor elk domein met meer dan 5 punten verbeteren

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: Het domein voor het starten van een bedrijf is niet in de afbeelding opgenomen, aangezien dit proces overal in het land op een homogene manier verloopt. Zoals door 
Brussel wordt weergegeven, scoort België 87,7 voor het gemak waarmee een bedrijf kan worden opgestart. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in 
het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

België (Brussel)
Gemak van zaken doen score (0–100)

Beste van België 
Potentiële score (0–100)

51,84

58,52

81,80

76,07

72,00

76,51

70,46

64,85

Afdwingen van contracten
313 dagen (Namen), 11,3% waarde van de vordering (Namen),
8 punten voor kwaliteit van de rechtsprocedures (alle steden) 

Omgevingsvergunning aanvragen
9 procedures (Brussel), 152.5 dagen (Antwerpen),
0,1% waarde van het magazijn (Brugge, Gent), 
12 punten voor controle bouwkwaliteit (alle steden)

Registreren van eigendom
8 procedures (alle steden), 35 dagen (Brugge, Gent), 
10,2% inkomen per hoofd van de bevolking (Antwerpen, Brugge, Gent),
23 punten voor kwaliteit van landbeheer (alle steden)

Elektriciteit verkrijgen
6 procedures (alle steden), 120 dagen (Gent), 
109,8% inkomen per hoofd van de bevolking (Antwerpen, Brugge, Gent), 
8 punten voor betrouwbaarheid van levering (Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Gent)

Afdwingen van contracten
505 dagen, 16,4% waarde van de vordering,

8 punten voor kwaliteit van rechtsprocedures

Omgevingsvergunning aanvragen
9 procedures, 211 dagen,

0,9% waarde van het magazijn,
12 punten voor controle bouwkwaliteit

Registreren van eigendom
8 procedures, 56 dagen,

12,7% inkomen per hoofd van de bevolking,
23 punten voor kwaliteit van landbeheer

Elektriciteit verkrijgen
6 procedures, 171 dagen,

131,9% inkomen per hoofd van de bevolking,
8 punten voor betrouwbaarheid van levering
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te stellen voor notarissen, waar zij het 
hypothecair getuigschrift, het uittreksel 
uit het kadaster, en de belastingattesten 
kunnen opvragen. België zou ook studies 
over de impact van veranderingen in 
het systeem op de inkomsten en belas-
tingsimulaties kunnen laten uitvoeren 
om na te gaan of het belastingtarief 
voor de eigendomsoverdracht op een 
inkomensneutrale manier zou kunnen 
worden verlaagd. Griekenland verlaagde 
de onroerende voorheffing van 10 % 
van de waarde van het eigendom naar  
3 % en Slowakije heeft tegenwoordig 
zelfs helemaal geen belasting meer op 
eigendomsoverdrachten. Op de aankoop 
van vastgoed hoeft daar voortaan alleen 
nog btw, inkomstenbelasting, en een 
jaarlijkse gemeentebelasting te worden 
betaald.6

Hoewel België relatief goede cijfers 
behaalt met betrekking tot omgevings-
vergunningen en het afdwingen van 
contracten zou het overnemen van inter-
nationale ‘good practices’ en bijkomende 
diensten digitaliseren heel wat voordelen 
kunnen bieden (vak 1). Het creëren of 

het uitbreiden van een digitaal platform 
voor de behandeling van omgevings-
vergunningen - met een gecentraliseerd 
overzicht van de relevante wetgeving 
- zou de wachttijd kunnen inkorten om 
omgevingsvergunningen te ontvangen. 
België zou ook de invoering van op 
risico’s gebaseerde inspecties kunnen 
overwegen, waarmee de procedure voor 
de omgevingsvergunningen zou kunnen 
worden gestroomlijnd en gemeenten 
en bouwheren in staat worden gesteld 
om middelen te voorzien waar deze het 
meest nodig zijn. Op die manier zou het 
proces sneller en efficiënter kunnen ver-
lopen zonder dat de veiligheid daardoor in 
het gedrang zou komen. In Denemarken, 
de EU-lidstaat die op dit vlak het beste 
scoort, zijn vóór aanvang van de bouw-
werken geen aanvullende toestemmin-
gen nodig en kunnen de bouwheren de 
aanvraag tot een omgevingsvergunning 
volledig online invullen.

België zou ook voordeel kunnen halen 
in een verdere automatisering van zijn 
rechtssysteem, waar rechters en andere 
gebruikers toegang toe zouden hebben. 

Belgische beleidsvormers zouden op dit 
vlak het voorbeeld kunnen volgen van 
jurisdicties met geavanceerde systemen, 
zoals Oostenrijk, Canada, het Verenigd 
Koninkrijk, en de Republiek Korea. Het 
uitgebreide ‘e-court system’ in Korea 
bijvoorbeeld stelt de rechters in staat 
om een oordeel te vellen in tot 3.000 
zaken per jaar en om tot 100 pleidooien 
te horen. Het geïntegreerde systeem in 
Oostenrijk is uitgebreid en de meeste 
functies ervan zijn zowel voor rechters als 
voor advocaten beschikbaar. De meeste 
processen zijn minstens half geauto-
matiseerd - inclusief de opstelling van 
rechterlijke bevelen. Oostenrijk biedt een 
model van de manier waarop een derge-
lijk systeem kan worden ontwikkeld. Het 
ministerie van Justitie van het land ging 
daarbij geleidelijk te werk en ontwikkelde 
het beheersysteem van de rechtszaken 
samen met betrokken partijen, onder 
wie rechterlijke ambtenaren en externe 
gebruikers, om er zeker van te zijn dat het 
systeem aan hun behoeften zou voldoen.

TABEL 1.3 Opportuniteiten voor verbetering van regelgeving in Belgische steden (vervolg)

Regelgevingsgebied

Relevante ministeries, diensten, en belanghebbenden*

Aanbevelingen voor hervormingen Nationaal niveau Lokaal en gewestelijk niveau

Een bedrijf starten Mogelijkheid bieden om de voorgenomen bedrijfsnaam 
automatisch te verifiëren

• Federale Overheidsdienst (FOD) 
Economie, KMO, Middenstand en 
Energie 

• Kruispuntbank voor Ondernemingen 
• FOD Financiën 
• Fiscaliteit 
• UBO-register 
• FOD Justitie 
• Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat (FEDNOT) 
• Belgisch Staatsblad 
• Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
• Arbeidsinspectie 

• Geaccrediteerd 
ondernemingsloket 

• Geaccrediteerd sociaal 
secretariaat 

• Lokale belastingkantoren 
• Griffie ondernemingsrechtbank 
• Verzekeringsmaatschappij 
• Koninklijke Vereniging van 

Accountants en Boekhouders 
van België

• Institute for Tax Advisors and 
Accountants 

Betrokkenheid van derde partijen optioneel maken en 
openbare toegang verlenen tot bedrijfsregistratiesysteem

Vereisten bij het ondernemingsloket na de oprichting blijven 
vereenvoudigen en stroomlijnen 

Eén enkele elektronische interface aanmaken om een bedrijf 
te starten

Omgevingsvergun-
ning aanvragen 

Vereisten vóór de bouw stroomlijnen en 
vergunningswetgeving consolideren

• Kadaster • Gewestelijke regeringen 
• Lokale gemeenteoverheden 
• Vereniging van Steden en 

Gemeenten 
• Ingenieursverenigingen 
• Brandweerdienst

Coördinatie tussen instanties voor de water- en 
rioolaansluiting verbeteren

Elektronische vergunningssystemen invoeren en verbeteren

Overwegen om op risico gebaseerde inspecties in te voeren 

Knowhow over regelgeving verbeteren in samenwerking 
met de privésector 
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TABEL 1.3 Opportuniteiten voor verbetering van regelgeving in Belgische steden (vervolg)

Regelgevingsgebied

Relevante ministeries, diensten, en belanghebbenden*

Aanbevelingen voor hervormingen Nationaal niveau Lokaal en gewestelijk niveau

Elektriciteit 
verkrijgen

Het goedkeuringsproces voor het verkrijgen van energie 
stroomlijnen

• Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas

• Stroomleveranciers 
• Brusselse regulerende instantie 

voor elektriciteit, gas en controle 
van de waterprijs (BRUGEL) 

• Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) 

• Waalse Energiecommissie 
(CWaPE) 

• Lokale gemeentebesturen 
• Lokale politiediensten 
• Ingenieursverenigingen 
• Vereniging van Steden en 

Gemeenten

Invoering van strikte wettelijke termijnen voor de voltooiing van 
externe verbindingswerken

Transparantie en verantwoordelijkheid vergroten door 
statistieken op te stellen en te publiceren 

Elektriciteisleveranciers de mogelijkheid bieden om 
aanvragen voor nieuwe aansluitingen in te dienen 

De kosten beoordelen voor het verkrijgen van nieuwe 
elektriciteitsaansluitingen en de optie voorzien om 
aansluitingsvergoedingen in termijnen te betalen 

Externe certificatie vervangen door zelfcertificatie

De betrouwbaarheid van de stroomvoorziening verbeteren 

Registreren van 
eigendom

Bestaande regelgeving volledig implementeren zodat 
notarissen het hypothecair getuigschrift online kunnen 
verkrijgen

• Administratie Opmetingen en 
Waarderingen (Kadaster) 

• Administratie Rechtszekerheid 
• Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat (FEDNOT) 
• Algemene Belastingdienst 
• FOD Financiën 
• FOD Justitie

• Kantoor Rechtszekerheid 
• Lokale gemeentebesturen 
• Vlaamse belastingdienst 

(VLABEL)De mogelijkheid beoordelen om interacties van notarissen 
met FOD Financiën te stroomlijnen en volledig te 
digitaliseren

De tijd inkorten om het gemeentelijke stedenbouwkundig 
uittreksel te verkrijgen

De haalbaarheid beoordelen om registratierechten bij 
eigendomsoverdrachten te verlagen 

De mogelijkheid beschouwen om een snelle procedure in te 
voeren voor de overschrijving van de notariële akte tegen 
een hogere vergoeding 

Transparantie verbeteren door een lijst van noodzakelijke 
documenten te publiceren om eigendomsoverdracht te 
voltooien en officiële statistieken over grondtransacties

De transparantie van het landbeheersysteem verbeteren 
door statistieken op te stellen en te verzamelen over 
grondgeschillen voor elke toepasselijke lokale rechtbank

Openbaar verkrijgbare en bindende normen voor 
dienstverleningen invoeren voor alle diensten verleend door 
het kantoor Rechtszekerheid en het Kadaster

Een compensatiesysteem invoeren voor de dekking 
van de verliezen door partijen die te goeder trouw een 
eigendomstransactie hebben uitgevoerd

De mogelijkheid overwegen om een afzonderlijk en specifiek 
mechanisme in te voeren voor de behandeling van klachten 
over het in kaart brengen van eigendommen door het 
Kadaster 

Afdwingen van 
contracten

Het gebruik van virtuele hoorzittingen en elektronische 
indiening van documenten uitbreiden

• Federale Overheidsdienst Justitie • Lokale 
ondernemingsrechtbanken

Meer e-functies in de rechtbanken invoeren, en dan in het 
bijzonder voor commerciële processen en kleine vorderingen 

Het elektronische systeem voor het beheer van zaken door 
rechters en juristen optimaliseren

Wettelijke limieten invoeren voor de toelating van 
verdagingen

Alternatieve geschillenbemiddeling aanmoedigen 

*Deze lijst omvat de belangrijkste ministeries en agentschappen die relevant zijn voor elk regelgevingsdomein, maar is niet exhaustief
Opmerking: Alle aanbevelingen voor hervormingen worden op het einde van de respectieve domeinrubriek op een gedetailleerde manier beschreven.
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KADER 1.1 Digitalisering van de bedrijfsomgeving in België - de te volgen weg

De perioden van telewerk tijdens de lockdown naar aanleiding van de COVID-19-pandemie maakte duidelijk hoe belangrijk de 
beschikbaarheid van digitale platforms en oplossingen in de bedrijfsomgeving in België is. Naarmate persoonlijke interacties 
steeds moeilijker konden worden georganiseerd, voerden de federale en de gewestelijke regeringen nieuwe maatregelen in om 
de bestaande platforms uit te breiden.

In een nieuwe wet die in april 2020 werd goedgekeurd, werden ook specifieke bepalingen voor het notariaat opgenomen.a Vóór 
de lockdown moest de notariële akte voor de oprichting van een onderneming of de authenticatie van de verkoopakte worden 
uitgevoerd in aanwezigheid van alle betrokken personen. Dankzij de nieuwe wet kan dit voortaan ook via videoconferentie ge-
beuren. De partijen hoeven niet langer persoonlijk vóór de notaris te verschijnen om een volmacht of de notariële akte waarvoor 
de volmacht wordt gegeven, te verlijden. Ondanks de economische impact van de coronacrisis richtten ondernemers in de 
Belgische steden die in deze benchmark zijn opgenomen, in 2020 in totaal 2.342 besloten vennootschappen op - slechts zes 
minder dan in 2019.b

Sommige gewesten gebruikten al vóór de pandemie digitale tools voor de uitreiking van omgevingsvergunningen en de behande-
ling van aanvragen tot het verkrijgen van elektriciteit. Andere gewesten voerden die mogelijkheid in naarmate de gezondheidscri-
sis evolueerde. Vlaanderen implementeerde op 1 januari 2018 een digitaal platform voor verschillende omgevingsvergunningen, 
inclusief de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in alle Vlaamse gemeenten; alleen in uitzonderlijke 
gevallen wordt nog gebruikgemaakt van aanvragen op papier. Brussel begon in december 2020 met een gefaseerde implemen-
tatie van haar eigen platform, waarin ook stedenbouwkundige vergunningen zullen worden opgenomen. Het platform is intussen 
beschikbaar voor gebruik door verschillende gemeenten in de omgeving van Brussel en verschillende Brusselse ondernemingen. 
Wallonië moet nog een eigen digitaliseringsplan bekendmaken.c

Brussel heeft intussen al stappen ondernomen om voor de aanvraag van een elektriciteitsaansluiting de nodige goedkeuringen in 
één enkele goedkeuring te consolideren. Via het Osiris-platform, dat in 2014 werd opgericht, coördineert het nutsbedrijf voor de 
distributie de graafwerken samen met andere nutsbedrijven voor dienstverleningen en vervult alle nodige formaliteiten om met 
de werken te beginnen. Onlineplatforms in andere steden bieden gebruikers de mogelijkheid om slechts een deel van de nodige 
toestemmingen te verkrijgen. In Charleroi, Luik, en Namen bijvoorbeeld beheren de gebruikers de coördinatie van de werken op 
de werf en vragen ze via het Powalco-platform toestemming om wegenwerken uit te voeren. Het GIPOD-platform in Antwerpen, 
Brugge, en Gent wordt dan weer alleen gebruikt om de werken op de werf te coördineren.

Tijdens de pandemie breidde ook het Belgische rechtssysteem het gebruik van elektronische technologie uit. Meerdere tijdelijke 
maatregelen, waaronder de mogelijkheid om klachten elektronisch in te dienen en het gebruik van videoconferentietechnologie 
bij hoorzittingen, werden in mei 2020 verlengd.d Deze maatregelen leidden tot een grotere efficiëntie van de rechtbanken zonder 
dat dit ten koste ging van de toegankelijkheid van het publiek tot justitie.

Permanente invoering en verbetering van elektronische platforms zou de bedrijfsomgeving in België verbeteren en de impact van 
toekomstige externe verstoringen beperken. Lokale en gewestelijke overheidsdiensten zullen meer moeten openstaan voor het 
uitwisselen van ervaringen met andere overheidsdiensten, en hun engagement om te hervormen moeten versterken teneinde de 
digitale transformatie van het land te voltooien.

a. Wet van 30 april 2020, Belgisch Staatsblad 4 mei 2020.
b.  Volgens de statistieken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.
c. De platforms van het Vlaams Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toegankelijk op respectievelijk https://omgevingsloket.be/ en 

https://mypermit.urban.brussels/. In Wallonië omvat de digitale strategie van het gewest voor de periode 2019-2024 ‘Construction 4.0’; een initiatief 
om de digitalisering van de bouwindustrie een duw in de rug te geven. In samenwerking met de bouwfederatie van Wallonië focust dit initiatief op de 
digitalisering van bouwactiviteiten in het gewest. De digitalisering van kantoren van overheidsdiensten die bevoegd zijn voor de bouwindustrie, vallen 
hierbuiten. Meer informatie hierover vindt u op https://www.digitalwallonia.be/en.

d. Wet van 20 mei 2020, Belgisch Staatsblad 29 mei 2020. http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1.pdf#Page9. 
Bekijk in dit verband ook de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, Belgisch Staatsblad 7 augustus 2020.

https://omgevingsloket.be/
https://mypermit.urban.brussels/
https://www.digitalwallonia.be/en
http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1.pdf#Page9
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Een bedrijf starten verloopt in 
alle steden en gewesten op een 
uniforme manier
Het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV) regelt de oprichting 
van ondernemingen op nationaal niveau. 
De huidige versie van het Wetboek, die op 
1 mei 2019 van kracht werd, introduceerde 
verschillende wijzigingen die ten doel 
hadden om de flexibiliteit voor Belgische 
ondernemers te vergroten - waaronder 
een bedrijfsstructuur zonder minimale 
kapitaalvereisten.

De gewestelijke regeringen in België zijn 
belast met het vaststellen en handhaven 
van wetten en voorschriften omtrent 
stimulansen voor ondernemingen, mili-
euvoorschriften en ruimtelijke ordening. 
Afhankelijk van het soort activiteiten dat de 
onderneming uitvoert en de milieu-impact 
daarvan moeten sommige ondernemers 
vergunningen of bijkomende goedkeu-
ringen aanvragen bij de gemeentelijke 
of de provincieoverheidsdiensten.7 Deze 

vereisten zijn niet van toepassing op het 
Doing Business casestudyscenario.8

De procedure om een bedrijf te starten 
in België is in alle gewesten uniform 
dankzij het gebruik van onlinesystemen, 
de monitoring van one-stop shops (OSS, 
guichet-entreprises/ondernemingsloket) 
op federaal niveau en vrijstellingen voor 
bepaalde kmo’s van de meeste lokale 
vergunningen of goedkeuringen. Meer dan 
de helft van de procedures om een bedrijf 
te starten - vijf van acht in totaal - kan 
elektronisch worden afgerond in een halve 
dag,9 terwijl twee procedures binnen één 
dag kunnen worden afgewerkt (afbeelding 
1.4). De uitzondering is de voltooiing van 
de registratie bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) en de aanvraag van 
een btw-nummer bij een geaccrediteerd 
kantoor of ondernemingsloket. Deze laatste 
stap neemt twee dagen in beslag wegens 
de verschillende formaliteiten die daarbij 
moeten worden uitgevoerd (registratie van 
bedrijfsactiviteiten en vestigingseenheden, 

verificatie van vaardigheden en aansluiting 
van de onderneming en bestuurders bij het 
sociale verzekeringsfonds).

Meer dan drie vierde (77 %) van de kost-
prijs om een bedrijf te starten in België gaat 
naar de honoraria van notarissen en ver-
schillende andere notariële kosten, inclusief 
administratieve kosten (afbeelding 1.5).

De honoraria die de notaris aanrekent om 
de notariële akte op te stellen zijn geba-
seerd op het geplaatste kapitaal en wor-
den berekend op basis van een formule 
die in het hele land wordt gehanteerd.10

Van alle Belgische steden die in de bench-
mark zijn opgenomen, betaalt alleen Gent 
de vergoeding voor de bedrijfsregistratie 
die aan het ondernemingsloket moet 
worden voldaan voor de registratie in de 
KBO terug. Deze vergoeding wordt per 
koninklijk besluit vastgelegd en wordt 
elk jaar geïndexeerd. Nieuwe onder-
nemingen kunnen, ongeacht hun 

Een bedrijf starten

AFBEELDING 1.4 Een bedrijf starten neemt in België minder dan één week in beslag

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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grootte, de terugbetaling aanvragen bij 
het Ondersteuningspunt Ondernemers 
Gent (OOG).11

Een bedrijf starten gaat in België 
sneller dan het EU-gemiddelde, 
maar er is nog ruimte voor 
verbetering op het vlak van 
kosten en complexiteit van de 
procedure
Ondernemers voeren acht procedures 
uit, wachten 6,5 dagen en betalen het 
equivalent van 5,1 % inkomen per hoofd 
van de bevolking om een bedrijf te star-
ten in de Belgische steden die in deze 
benchmark zijn opgenomen. Het starten 
van een bedrijf in België vereist twee 
procedures meer dan het EU-gemiddelde 
en kost bijna twee keer zo veel als dat 
gemiddelde. Daar staat tegenover dat het 
volledige proces ongeveer in de helft van 
de tijd wordt afgerond (afbeelding 1.6).12 
Binnen de Europese Unie worden alleen 
in Oostenrijk, de Tsjechische Republiek 
en Duitsland (allen met negen procedu-
res) complexere processen dan in België 

gehanteerd. In de landen die het best sco-
ren op het vlak van de procedurele com-
plexiteit (Estland, Finland, Griekenland en 
Slovenië) kunnen ondernemers echter in 
amper 3 stappen een bedrijf starten. Met 
een tarief van 5,1 % inkomen per hoofd 
van de bevolking is het proces om een 
bedrijf te starten in België ook een van 

de duurste in de Europese Unie. Alleen in 
Kroatië, Cyprus, Duitsland, Italië, Malta 
en Polen hebben ondernemers hier hoge-
re kosten aan.

In 2019 schrapte België het vereiste 
gestort minimumkapitaal en sloot het 
zich daarbij aan bij 5 andere EU-lidstaten 

AFBEELDING 1.6 Een bedrijf starten in België gaat sneller, maar is ook duurder en complexer dan het EU-gemiddelde

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën hebben 
betrekking op de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business worden gemeten. De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als 
officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Estland, Finland, Griekenland en Slovenië.

AFBEELDING 1.5 Notariële kosten vormen de grootste uitgaven bij het starten van een 
bedrijf in België

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: ‘Recht op geschriften’ verwijst naar een ‘ forfaitaire belasting die betaald moet worden aan de overheid 
op iedere notariële akte. ‘Registratierechten’ verwijst naar de vergoedingen die verband houden met de registratie van 
de akte en die worden betaald aan de FOD Financiën (administratie van het kadaster, registraties en domeinen). De 
gegevens worden tot één cijfer na de komma naar boven afgerond. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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Publicatiekosten Belgisch Staatsblad: 9,0%
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en 120 andere economieën wereldwijd 
die in Doing Business worden bestu-
deerd, waar dit ook niet vereist is. In zes 
EU-lidstaten moet hiervoor een som van 
minder dan 0,1 % inkomen per hoofd van 
de bevolking worden ingelegd.13

Hoe start een ondernemer een 
bedrijf in België?
Overal in België moeten ondernemers 
dezelfde acht procedurele stappen volgen 
om een Besloten Vennootschap (BV) te 
starten (afbeelding 1.7). Bij het registratie-
proces moeten ze een beroep doen op de 
diensten van een notaris. Om te beginnen 
moeten ondernemers of iemand die in hun 
opdracht handelt (zoals een notaris) con-
troleren of de bedrijfsnaam beschikbaar 
en geschikt is. Vervolgens stelt de notaris 
de notariële akte op. Dit kan pas nadat de 
oprichters van het bedrijf een gedetailleerd 
financieel plan hebben voorgelegd, dat 
moet aantonen dat ze over voldoende 
aanvangsvermogen beschikken om de 
geplande activiteiten uit te voeren. Daarna 
wordt de notariële akte persoonlijk door 
de oprichters of hun vertegenwoordiger 
en de notaris ondertekend. Sinds 4 mei 
2020 is het - in de context van de COVID-
19-pandemie - wettelijk toegestaan om 
een digitale identificatieprocedure te 

volgen voor volmachten. Dit betekent 
dat de notaris en de oprichters van het 
bedrijf voortaan een authentieke digitale 
volmacht kunnen ondertekenen via video-
conferentie (kader 1.2).

De derde stap in het registratieproces is 
het indienen van de notariële akte zodat 
het bedrijf officieel kan worden geregis-
treerd en het ondernemingsnummer kan 
worden verkregen. De notariële akte kan 
fysiek of elektronisch via het eDepot-sys-
teem worden ingediend, dat toegankelijk 
is via het e-Notariaat portaal.14 Indien de 
akte in papieren vorm wordt ingediend, 
registreert de griffier van de onderne-
mingsrechtbank de identificatiegegevens 
van het bedrijf manueel in de KBO, 
waarna het ondernemingsnummer recht-
streeks wordt toegekend. De KBO, het 
centrale ondernemingsregister dat door 
de FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie wordt beheerd, bevat basisge-
gevens over ondernemingen en hun ves-
tigingseenheden. De meeste notarissen 
in België maken gebruik van eDepot, een 
systeem dat sneller en gebruikersvrien-
delijker werkt dan de indiening van de 
notariële akte op papier. In de Belgische 
steden die in deze benchmark worden 
bestudeerd, wordt 98 % van de BV's 

elektronisch via eDepot geregistreerd.15 
Het systeem biedt notarissen de moge-
lijkheid om de notariële akte in te dienen 
bij de KBO (voor de registratie van het 
bedrijf en het ondernemingsnummer), 
het elektronische register van de onder-
nemingsrechtbank (om het uittreksel van 
de notariële akte in het officiële register 
op te nemen) en het Belgisch Staatsblad 
(voor de officiële bekendmaking van 
het uittreksel). Sinds mei 2019 kunnen 
notarissen ook de statuten van het bedrijf 
via eDepot indienen voor opname in de 
Statutendatabank.16 Om te voldoen aan 
de fiscale vereisten registreren notarissen 
ook de notariële akte bij de FOD Financiën 
in via e-Registratie, dat ook deel uitmaakt 
van het e-Notariaatportaal.

Zodra de notariële akte bij de KBO 
is geregistreerd, ontvangt de notaris 
onmiddellijk het ondernemingsnummer 
via elektronische weg en bezorgt het dan 
ofwel persoonlijk of per e-mail aan de 
ondernemer. Het ondernemingsnummer 
is een uniek identificatienummer dat 
verschillende overheidsdiensten gebruikt 
om de onderneming te identificeren.

In de vierde stap van het proces om 
een bedrijf te starten controleert het 

AFBEELDING 1.7 Hoe verloopt het bedrijfsregistratieproces in België?

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: Volgens artikel 2:6 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verkrijgt een bedrijf rechtspersoonlijkheid nadat de notaris de notariële akte bij de 
ondernemingsrechtbank heeft ingediend. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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ondernemingsloket of de onderneming 
aan de wettelijke vereisten voldoet om 
de beoogde activiteiten te voeren en 
wordt de registratie in de KBO –databank 
afgerond. In België worden onderne-
mingsloketten beheerd door federaal 
geaccrediteerde private organisaties. Dit 
systeem biedt een 'one-stop’-toegang 
tot verplichte openbare diensten, zoals 
de registratie van de bedrijfsactiviteiten 
en vestigingseenheden in de KBO data-
bank en de verificatie van de basiskennis 
bedrijfsbeheer van de oprichters. In 
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke 

Gewest moeten oprichters aantonen dat 
ze over de nodige basiskennis bedrijfsbe-
heer en beroepsbekwaamheid beschikken 
voor bepaalde activiteiten. Vlaanderen 
schrapte die vereisten op 1 september 
2018 en 1 januari 2019 respectievelijk. 
Ondernemingen en bestuurders moeten 
in België aangesloten zijn bij een sociaal 
verzekeringsfonds;17 ook dit kan via het 
ondernemingsloket worden geregeld.

De ondernemer voltooit dan de btw-re-
gistratie door het ondernemingsnummer 
als btw-nummer te activeren.18 Dit kan 

rechtstreeks bij het lokale btw-kantoor, 
via het ondernemingsloket of met de 
hulp van een accountant worden gedaan. 
De meeste ondernemers geven hierbij 
de voorkeur aan het ondernemingsloket 
- waar ze de registratie van hun onder-
neming bij de KBO kunnen afronden en 
het aanvraagformulier voor de btw-iden-
tificatie (formulier 604A) in één keer 
kunnen indienen. Het ondernemingsloket 
dient dan het btw-formulier in opdracht 
van de ondernemer met behulp van het 
elektronische systeem, E604, bij het 
lokale belastingkantoor in. Dit kantoor 

KADER 1.2 Digitale notariële diensten en elektronische communicatiemiddelen tijdens de COVID-19-pandemie

Ondernemers kunnen hun BV online registreren in België, maar ze moeten daarbij wel een beroep doen op een notaris. Alleen 
notarissen hebben toegang tot het eDepot-systeem om de elektronische notariële akte bij de relevante administratieve databan-
ken in te dienen. Ondernemers of hun aangestelde vertegenwoordigers moeten daarvoor persoonlijk bij de notaris langsgaan om 
de notariële akte voor de oprichting van de onderneming te ondertekenen.

Tijdens de COVID-19-pandemie nam België een nieuwe weta aan die oprichters van een onderneming in staat stelden om een 
authentieke digitale volmacht online te ondertekenen. Notarissen kunnen voortaan de identiteiten via videoconferentie op af-
stand op twee manieren controleren - via de Belgische elektronische identiteitskaart (e-ID) of de Itsme applicatie - om de nota-
riële akte vervolgens te verlijden en te ondertekenen.

Ondernemers mochten niet persoonlijk naar de on-
dernemingsloketten gaan om de verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. Hoewel sommige onderne-
mingsloketten ondernemers op afspraak binnenlie-
ten, gaven de meeste van hen de voorkeur aan een 
dienstverlening via telefoon, online of via videoconfe-
rentie. Intussen melden verzekeringsmaatschappijen 
in België slechts een lichte daling van interpersoonlij-
ke interacties, aangezien hun contacten met cliënten 
vóór het uitbreken van de pandemie ook al voorna-
melijk via e-mail of telefoon verliepen.

Ondanks de economische impact van COVID-19 
richtten ondernemers in de zeven Belgische steden 
die in 2020 in de benchmark werden opgenomen, 
2.342 BV’s op - slechts zes minder dan in 2019 (af-
beelding B2.1).b

De inspanningen van de Belgische wetgever in de 
strijd tegen COVID-19 bracht het proces om een be-
drijf te starten in het land weer een stap dichter in de 
richting van een volledig online proces. Toch moeten 
in België nog altijd alle partijen via videoconferentie 
vóór de notaris verschijnen.

a. De Wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 ging per 4 mei 2020 van kracht (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/04/30/2020041028/justel).

b. Statistieken zijn van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van maart 2021.

AFBEELDING B 2.1 Het aantal nieuwe ondernemingen bleef in 2020 
stabiel, ondanks de pandemie

Bron: Subnational Doing Business op basis van statistieken van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie.
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brengt vervolgens de onderneming via 
een aangetekend schrijven op de hoogte 
van de activering. De ondernemers hoe-
ven hierbij niet op het schrijven te wach-
ten; ze kunnen telefonisch via het lokale 
kantoor of via de KBO databank nagaan 
of het btw-nummer van de onderneming 
intussen is geactiveerd. Momenteel 
hebben alleen ondernemingsloketten en 
belastingkantoren toegang tot het elek-
tronische systeem, E640. De Belgische 
regering overweegt momenteel de 
mogelijkheid om ook accountants en 
ondernemingen in staat te stellen om 
formulier 604A elektronisch in te die-
nen via MyMinfin, een app van de FOD 
Financiën. Het is hierbij de bedoeling om 
het gebruik van papieren formulieren af te 
bouwen en om digitale diensten verder te 
ontwikkelen. Momenteel moeten onder-
nemingen al hun btw-aangiften elektro-
nisch indienen via de Intervat-app.19

De vijfde procedure is de registratie 
van de uiteindelijke belanghebbenden 
(ultimate beneficial owners of UBO's) in 
het UBO-register. De registratie wordt 
afgerond via het MyMinfin-platform 

- door de juridische vertegenwoordiger 
van de onderneming of een derde - ofwel 
middels eStox, een digitale tool die door 
notarissen, accountants en belasting-
consulenten wordt gebruikt. De meeste 
ondernemers maken hiervoor gebruik 
van MyMinfin.20

De onderneming registreert zich dan met 
behulp van de onlinedienst WIDE21 als 
werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ). Ondernemingen moe-
ten dan ook onmiddellijk een aangifte 
voor elke werknemer indienen via Dimona 
(Déclaration IMmédiate ONmiddellijke 
Aangifte), een elektronisch kennisge-
vingssysteem dat ondernemers gebrui-
ken om nieuwe werknemers bij de RSZ 
te registreren. De bedrijven sluiten zich 
daarna rechtstreeks aan bij een verzeke-
ringsmaatschappij die arbeidsongevallen 
dekt. Ondernemers dienen ten slotte het 
arbeidsreglement van hun onderneming 
in bij de Arbeidsinspectie.22 Ze kunnen 
dit elektronisch per e-mail - of sinds 
kort - online via een webapplicatie doen 
(ingevoerd per mei 2019).23

België heeft sinds 2003 (kader 1.3) 
hervormingen doorgevoerd met de 
bedoeling om de bedrijfsomgeving te ver-
beteren. Een aantal van die verbeteringen 
hebben een rechtstreekse impact gehad 
op domeinen die door Doing Business 
worden gemeten. Hoewel belangrijke 
stappen werden gezet om het proces om 
een bedrijf te starten efficiënter te maken, 
blijven in de gewesten ‘good practices’ 
nog steeds achterwege.

WAT KAN NOG WORDEN 
VERBETERD?

Mogelijkheid bieden om de voorge-
nomen bedrijfsnaam automatisch te 
verifiëren
Aangezien de ondernemer juridisch 
aansprakelijk is om de beschikbaarheid 
van een bedrijfsnaam te controleren, zijn 
notarissen in België wettelijk verplicht 
om ondernemers voordat ze hun bedrijf 
oprichten, op hun wettelijke rechten, 
verplichtingen en lasten te wijzen en het 
nodige advies te verlenen - ook over de 
gewenste bedrijfsnaam. Het is dan ook 

KADER 1.3 Dankzij regelgevingshervormingen is het gemakkelijker geworden om een bedrijf te starten in België

De afgelopen twee decennia heeft België regelgevingshervormingen doorgevoerd om zijn bedrijfsomgeving te verbeteren. 
Zo voerde het land in 2003 ondernemingsloketten in en richtte het de KBO op - die beide door de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie worden beheerd. De KBO, een gecentraliseerde databank en bedrijvenregister, vereenvoudigde de iden-
tificatie en de registratie van ondernemingen door basisinformatie over gegevens op één plaats op te slaan en die informatie be-
schikbaar te stellen voor het publiek en andere openbare administraties (voornamelijk de FOD Financiën, de FOD Justitie en de 
RSZ). De KBO kwam in de plaats van de databanken van administraties zoals het voormalige Rijksregister van de rechtspersonen 
en het voormalige Handelsregister. Dankzij de KBO krijgt elke onderneming voortaan een uniek identificatienummer, waardoor 
overheden in real time toegang krijgen tot informatie over die onderneming.

Ondernemingsloketten zijn private organisaties die op federaal niveau worden geaccrediteerd, geïnspecteerd en gemonitord 
en die verantwoordelijk zijn voor de registratie van de activiteiten van een onderneming en vestigingseenheden in de KBO da-
tabank. De ondernemingsloketten, die over het hele land zijn verspreid, bieden ondernemers naast dit wettelijke mandaat nog 
andere diensten, zoals btw-registratie, registratie bij het sociale verzekeringsfonds en de aanvraag van vergunningen, waardoor 
ondernemers verschillende administratieve formaliteiten op één plaats kunnen afronden. Vóór 1 juli 2003 moesten ondernemers 
bij meerdere administraties langsgaan om deze formaliteiten te vervullen. Binnen het kader van de EU-Dienstenrichtlijn werd 
in 2009 aan ondernemingsloketten de taak toegewezen om op te treden als centraal contactpunt voor ondernemers in België.

Sinds de invoering van het eDepot-systeem in 2005 kunnen notarissen nu met één elektronische transactie opdrachten uit-
voeren waarvoor eerder drie papieren procedures nodig waren. Het eDepot-systeem biedt notarissen de mogelijkheid om de 
notariële akte en de oprichtingsdocumenten elektronisch in te dienen, waarna de betreffende onderneming automatisch wordt 
geregistreerd in het elektronische register van de ondernemingsrechtbank, de KBO databank alsook de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad. Dankzij het gebruik van eDepot kon de tijd om in België een bedrijf te starten, met 21 dagen worden ingekort, waar-
door het land zijn score in Doing Business op dit vlak kon verbeteren (afbeelding B3.1).
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gebruikelijk dat notarissen de beschik-
baarheid en de toelaatbaarheid van de 
voorgenomen bedrijfsnaam controleren 
en dat ze nagaan of deze aan de mini-
male wettelijke eisen voldoet. Notarissen 
gebruiken verschillende bronnen om 

de naam te controleren, waaronder het 
Belgisch Staatsblad en de KBO's Public 
Search, om mogelijke discrepanties te 
voorkomen. Zodra de notaris de nota-
riële akte bij de KBO indient, wordt er 
geen verdere verificatie meer uitgevoerd 

ter controle van de juistheid van de 
oprichtingsdocumenten. De publicatie 
van de bedrijfsinformatie, inclusief de 
notariële akte, in één enkele elektroni-
sche databank centraliseren, zou risico’s 
op fouten en discrepanties verkleinen en 

KADER 1.3 Dankzij regelgevingshervormingen is het gemakkelijker geworden om een bedrijf te starten in België   (vervolg)

In 2019 bracht het WVV belangrijke veranderingen tot stand in het bestaande wettelijke kader voor ondernemingen, waarbij de 
soorten ondernemingen in een kleiner aantal categorieën werd ingedeeld. Het WVV introduceerde in dat verband een flexibele 
soort onderneming (de BV/SRL, die in de plaats kwam van de bvba/SPRL) en schrapte de eis om EUR 6.200 contant als waar-
borg in te brengen als gestort minimumkapitaal. 

In het kader van de vereenvoudiging van het opstartproces van bedrijven implementeert België geleidelijk aan elektronische 
platforms voor sommige procedures, waardoor niet alleen de interacties tussen ondernemers en de overheid vlotter verlo-
pen, maar waardoor ook de toegang tot informatie en hoogwaardige gegevens wordt verbeterd. In mei 2019 besliste de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om ondernemingen de kans te bieden om voortaan hun arbeidsreglementen elek-
tronisch in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Eerder moesten ondernemers het document via de post of via e-mail bij het re-
gionale directoraat indienen. Sinds mei 2019 kunnen ondernemingen alle versies van de statuten van ondernemingen op basis 
van de notariële akten die in België werden verleden, gratis online raadplegen.a De geconsolideerde statuten van alle onderne-
mingen die vóór mei 2019 per notariële akte werden opgericht, kunnen persoonlijk worden geraadpleegd bij de griffie van de 
ondernemingsrechtbank.b

a. Deze kunnen worden geraadpleegd via de website op https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
b.  Fednot (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) 2019. ‘De online statutendatabank: sneller je statuten bij de hand.’ 27 mei.  

http://nl.enot.be/nieuws-pers/detail/de-online-statutendatabank-sneller-je-statuten-bij-de-hand.

AFBEELDING B 3.1  Hervormingen hebben de score van België met betrekking tot het starten van een bedrijf verbeterd

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De score wordt genormaliseerd op een schaalverdeling van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Meer gedetailleerde informatie over de scores 
vindt u in de toelichtingen. In vergelijking met de scores van Doing Business 2004 slaagde België erin om in Doing Business 2021 vier positieve bedrijfshervormingen door te 
voeren met betrekking tot het starten van een bedrijf zoals wordt gemeten door Doing Business. In Doing Business 2005 werd vermeld dat België het starten van een bedrijf 
gemakkelijker had gemaakt door enkelvoudige toegangspunten voor ondernemers op te richten; in Doing Business 2007 bleek dat België de kosten voor het starten van een bedrijf 
met de helft had verlaagd door de afschaffing van de registratievergoeding en dat het land ook begon met een pilot voor online registratie; in Doing Business 2008 werd vermeld 
dat België een elektronisch registratie- en publicatiesysteem voor alle notarissen had beschikbaar gesteld en in Doing Business 2020 kon worden vermeld dat België de eisen voor 
het gestort minimumkapitaal had geschrapt. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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ondernemers - in plaats van de notaris - 
de mogelijkheid bieden om te controleren 
of de voorgestelde bedrijfsnaam aan de 
wettelijke registratievereisten voldoet.

Verschillende economieën wereldwijd 
hebben intussen het registratieproces 
aangepast, zodat de voorgenomen 
bedrijfsnaam automatisch kan worden 
gecontroleerd op het moment dat de 
onderneming haar registratie aanvraagt. 
In het begin van de 21e eeuw introduceer-
den Australië, Canada en de Verenigde 
Staten duidelijke regels om na te gaan of 
voorgenomen bedrijfsnamen niet hetzelf-
de waren als bestaande bedrijfsnamen 
of er sterk op leken of een specifieke 
toestemming vereisten. Op die manier 
kan de voorgenomen bedrijfsnaam op het 
moment van de registratie automatisch 
worden verworpen of aanvaard, wat 
zowel de transparantie als de efficiëntie 
in de vrijgave van de bedrijfsnaam en 
de registratie van de onderneming ten 
goede komt. In sommige economieën 
kunnen ondernemers een keuze maken 
uit een lijst van vooraf goedgekeurde 
bedrijfsnamen. In Portugal kunnen onder-
nemers kiezen uit een lijst op de website 
van het bedrijfsregister25 en kunnen ze 
hun bedrijf registreren via Empresa na 
Hora, een enkelvoudig toegangspunt.26 

In Estland kunnen ondernemers de voor-
genomen bedrijfsnaam controleren via 
het E-Business Register,27 dat daarvoor 
databanken van districtsgerechtshoven 
doorzoekt en real time gegevens weer-
geeft over alle rechtspersonen die in 
Estland zijn geregistreerd. In het Verenigd 
Koninkrijk waarschuwt de online registra-
tiewebsite ondernemers als de gewenste 
bedrijfsnaam niet kan worden gebruikt 
en begeleidt het de ondernemers bij de 
zoektocht naar een andere geschikte 
bedrijfsnaam.28

Betrokkenheid van derden optioneel 
maken en openbaar toegang verlenen 
tot het bedrijfsregistratiesysteem
Een BV starten in België kost de onder-
nemer het equivalent van 5,1 % van de 
inkomen per hoofd van de bevolking. 
Slechts in zes andere lidstaten van de EU 

is dit proces duurder. In België gaan de 
meeste kosten daarbij naar de notaris op 
wiens diensten een beroep wordt gedaan 
om het bedrijf op te richten. Ook in ande-
re EU-lidstaten spelen notarissen een 
centrale rol in het opstartproces van een 
bedrijf, maar daar zijn de aangerekende 
honoraria slechts een fractie van wat er in 
België wordt toegepast. In de Tsjechische 
Republiek bijvoorbeeld betalen onderne-
mers die een simpele BV oprichten, een 
vast tarief van CZK 2.000 (ongeveer 
EUR 77) om de statuten op te stellen en 
notarieel te laten bekrachtigen.

Ondernemers betalen in België ook een 
vergoeding (ten bedrage van 9 % van de 
totale kostprijs) om het extract van de 
notariële akte in het Belgisch Staatsblad 
te laten publiceren. De notaris neemt de 
betaling in ontvangst en stort het ver-
schuldigde bedrag door aan het Belgisch 
Staatsblad. In veel EU-lidstaten beheert 
het bedrijvenregister de publicatie van 
het uittreksel. Dit brengt geen extra 
kosten met zich mee voor de onder-
nemer. België zou deze goede praktijk 
kunnen volgen en de publicatie van het 
uittreksel op één site kunnen centrali-
seren, zoals in de KBO. Op die manier 
zouden de kosten wegvallen voor de 
verschillende transmissies van dezelfde 
informatie van de ene overheidsdienst 
naar de andere, wat zou moeten leiden 
tot lagere administratiekosten en lagere 
publicatievergoedingen.

De Belgische autoriteiten zouden de kos-
ten voor het starten van een bedrijf ook 
kunnen verlagen door gestandaardiseerde 
oprichtingsdocumenten in te voeren voor 
BV’s. Bij eenvoudige ondernemingsstruc-
turen zou een standaardisering de auto-
matische validering van de informatie 
kunnen faciliteren. De overheden zouden 
het publiek ook toegang kunnen verlenen 
tot het bedrijfsregistratiesysteem, zodat 
ondernemers de oprichtingsakte zelf 
zouden kunnen indienen. België heeft 
intussen al een vergelijkbare benadering 
ingevoerd - voor non-profit verenigin-
gen en andere rechtsentiteiten die via 
onderhandse akte worden opgericht.29 

Zij kunnen zich via een online portalen 
registreren (e-Griffie).30 Grotere onder-
nemingen met een complexere structuur 
en speciale eisen zouden een beroep 
kunnen blijven doen op de diensten van 
externe professionals en gebruikmaken 
van aangepaste oprichtingsdocumenten.

In andere economieën is al gebleken dat 
de verplichting van ondernemingen om bij 
de registratie gebruik te maken van juridi-
sche diensten niet noodzakelijkerwijs een 
grotere nauwkeurigheid en overeenstem-
ming met de wetgeving oplevert - zeker 
niet bij eenvoudige ondernemingsvormen 
zoals vennootschappen onder firma of 
BV’s. Globaal genomen wordt de bijstand 
door externe partijen bij het starten van 
een bedrijf verplicht in minder dan de 
helft van de economieën die door Doing 
Business worden onderzocht (afbeelding 
1.8). Over alle regio’s bekeken liggen 
de kostprijzen voor het starten van een 
bedrijf lager in economieën wanneer 
daar geen externe partijen bij worden 
betrokken.31 Bijstand door dergelijke par-
tijen is niet vereist in de 10 EU-lidstaten 
met de laagste totale kosten om een 
bedrijf te starten.32 Ondernemers betalen 
bijvoorbeeld geen bijdrage wanneer ze 
bij het oprichten van een eenvoudige 
bv SPOT gebruiken,33 de elektronische 
‘one-stop shop’ van Slovenië. Bij deze 
procedure worden gestandaardiseerde 
elektronische statuten gebruikt, die zowel 
kunnen worden gebruikt voor BV's met 
één oprichter als voor BV’s met meerdere 
oprichters. Portugal boekte ook succes 
door ondernemers die een bedrijf willen 
starten niet langer te verplichten om 
daar externe partijen bij te betrekken. 
Ondernemers kunnen daar standaard 
oprichtingsdocumenten gebruiken die 
door het ondernemingsregister beschik-
baar worden gesteld.34

Vereisten bij de ondernemingsloketten 
na de oprichting blijven 
vereenvoudigen en stroomlijnen
De overheidsdiensten hebben vooruit-
gang geboekt bij de consolidatie van 
de verschillende vereisten die na de 
oprichting van een bedrijf plaatsvinden 
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door gebruik te maken van het systeem 
van geaccrediteerde ondernemingslo-
ketten,35 maar ook op dit vlak moeten 
toch nog inspanningen worden geleverd. 
De meeste ondernemers registreren 
zich voor de btw en vragen aansluiting 
bij het sociale verzekeringsfonds aan 
via de ondernemingsloketten, terwijl 
ze de registratie van hun onderneming 
afronden bij de KBO. Alleen Partena en 
Securex bieden alle vijf procedures die na 
de registratie moeten worden uitgevoerd, 
inclusief de UBO-registratie (tabel 1.4).36 

De meeste ondernemers vullen de UBO-
registratie elektronisch in of vertrouwen 
die taak toe aan een advocaat of een 
accountant wie deze namens hen invult. 
Behalve bij Eunomia, een onafhankelijk 
ondernemingsloket, werken alle andere 
ondernemingsloketten samen met een 
sociaal secretariaat37 dat diensten ver-
leent voor de laatste drie vereisten na 
de registratie van een nieuw bedrijf.38 De 
meeste ondernemers maken gebruik van 

de mogelijkheid om tussen verschillende 
sociale secretariaten te kiezen - ongeacht 
of die al dan niet met een onderne-
mingsloket samenwerken - die de nodige 
begeleiding en ondersteuning bieden bij 
eisen op het vlak van de loonadminis-
tratie. De diensten die momenteel door 
ondernemingsloketten en sociale secre-
tariaten worden aangeboden, integreren 
in één enkel kantoor dat bijstand verleent 
bij alle procedures na de registratie van 
een nieuw bedrijf, zou het starten van een 
bedrijf efficiënter maken.

Overheidsdiensten zouden ook kunnen 
nagaan of ze de oprichting van onder-
nemingen kunnen stroomlijnen door 
meerdere bestaande stappen na de 
registratie samen te voegen met de stap 
van de afronding van de bedrijfsregistra-
tie in de KBO. In België en in acht andere 
EU-lidstaten39 moeten ondernemers, hun 
vertegenwoordigers of een externe partij 
hun begunstigden afzonderlijk registreren 

of melden in het UBO-register, wat in de 
praktijk een extra procedure is. In andere 
Europese economieën wordt deze infor-
matie tijdens de oprichting ingediend. 
Wanneer in Oostenrijk bijvoorbeeld een 
onderneming zoals de onderneming in 
de casestudy van Doing Business wordt 
geregistreerd, worden alle relevante 
gegevens in verband met de begunstig-
den automatisch van het handelsregister 
naar het UBO-register doorgestuurd; 
hiervoor hoeft dus geen afzonderlijke 
procedure te worden gevolgd. Als een 
ondernemer in Duitsland alle relevante 
informatie indient in het ondernemings-
register, hoeft hij de structuur van de 
begunstigden niet afzonderlijk bij het 
transparantieregister in te dienen. In 
Estland wordt de UBO-informatie via het 
bedrijfsportaal ingediend als onderdeel 
van de registratie van de onderneming in 
het handelsregister. In Luxemburg kan de 
notaris de UBO-registratie online indie-
nen bij het register van begunstigden op 

AFBEELDING 1.8 Een bedrijf starten kost meer in economieën waar externe partijen bij het proces worden betrokken

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De waarden voor Oostenrijk, België en Nederland zijn gebaseerd op de gegevens voor de steden die in dit rapport in de benchmark zijn opgenomen; andere EU-lidstaten 
worden vertegenwoordigd door hun hoofdstad met de gegevens die door Doing Business werden verzameld. De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de 
EU worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

EU-lidstaten met betrokkenheid van derden bij de oprichting van vennootschappen

EU-lidstaten zonder betrokkenheid van derden bij de oprichting van vennootschappen
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het moment dat hij de registratie van de 
nieuwe onderneming indient.

Belgische ondernemers moeten hun 
arbeidsreglement binnen de acht 
dagen na hun inwerkingtreding bij de 
Arbeidsinspectie indienen. In andere 
EU-lidstaten werden eerder al gestroom-
lijnde formaliteiten ingevoerd die 
betrekking hebben op de procedures na 
de registratie van een nieuw bedrijf. In 
Nederland hebben ondernemingen na de 
aanwerving van nieuwe personeelsleden 
een maand de tijd om hen een contract 
te bezorgen waarin alle aspecten van de 
arbeidsovereenkomst worden beschre-
ven. Zij hoeven het contract niet bij een 
overheidsdienst te formaliseren.40 In 
Denemarken volstaat de melding van de 
uitbetaling van het eerste loon om over-
heidsdiensten er attent op te maken dat 
de onderneming een werkgever is gewor-
den. Verder hoeven er geen formaliteiten 
te worden vervuld.

De procedure om een bedrijf te star-
ten zou in Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ook kunnen 
worden vereenvoudigd wanneer men 
de eis zou laten vallen dat de oprichters 

hun basiskennis bedrijfsbeheer en 
beroepsbekwaamheid moeten aantonen. 
Vlaanderen begon hier al mee in 2018 en 
sluit daarbij aan op de ‘good practices’ die 
in de meeste landen worden toegepast.

Eén enkele elektronische interface 
creëren om een bedrijf te starten
België is erin geslaagd om een systeem 
in te voeren waarbij elke onderneming 
één uniek identificatienummer krijgt toe-
gewezen, waardoor de administratieve 
werklast om dezelfde informatie voor de 
identificatie van een bedrijf aan meerdere 
agentschappen in te dienen, kon worden 
verlicht. Toch moeten ondernemers nog 
altijd met zeven verschillende agent-
schappen contact opnemen wanneer ze 
een bedrijf willen starten. De economieën 
met de efficiëntste bedrijfsregistratiesys-
temen werken niet alleen met één enkel 
identificatienummer per onderneming, 
maar ook met één enkele elektronische 
interface waarmee interacties tussen 
de gebruiker en de overheidsinstanties 
vlotter verlopen en met centrale inter-
operabele databanken voor de betrokken 
agentschappen. Eén enkel elektronisch 
platform voor starters biedt zo zijn 
voordelen: de procedurele vereisten 

worden transparanter en toegankelijker, 
foutenpercentages nemen af en de con-
sistentie binnen de overheidsdiensten 
groeit - en zowel de tijd als de kosten 
voor de registratie van nieuwe bedrijven 
nemen af. Een evolutie in de richting van 
één enkele interface voor bedrijfsregistra-
tie zou zowel de overheid als de zakelijke 
gemeenschap in België ten goede komen.

In Slovenië zijn in het SPOT-portaal de 
databanken samengebracht van alle 
agentschappen die bij het starten van een 
bedrijf worden betrokken. Na één enkele 
registratie in SPOT worden ondernemers 
ook automatisch geregistreerd bij de 
rechtbanken, het bureau voor statistiek, 
de belastingadministratie en de gezond-
heidsinstellingen. Ondernemers in Italië 
kunnen één enkel elektronisch bericht 
(Communicazione Unica of ComUnica) 
indienen bij het ondernemingenregister, 
waarbij de onderneming ook wordt gere-
gistreerd bij de belastingdienst, de sociale 
zekerheidsinstelling en de instelling voor 
ongevallenverzekeringen. In de meeste 
steden wordt ook de gemeente door de 
ComUnica op de hoogte gebracht van het 
feit dat de onderneming haar activiteiten 
heeft opgestart. In Luxemburg kan de 

TABEL 1.4 Niet alle ondernemingsloketten en hun bijbehorende sociale secretariaten bieden alle diensten aan voor na de registratie 
van nieuwe bedrijven

Verleende diensten Acerta  Eunomia  Formalis  Liantis  Partena  Securex  UCM  Xerius 

Oprichting bedrijf afronden, registreren 
voor btw en aansluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds via het ondernemingsloket

üü üü üü üü üü üü üü üü

Uiteindelijke begunstigden registreren in het 
UBO-register 

üü üü

Registreren bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en Dimona indienen*

üü üü üü üü üü üü üü

Arbeidsongevallenverzekering afsluiten bij 
een verzekeringsmaatschappij**

üü üü üü üü üü üü üü

Arbeidsreglement opstellen voor 
Arbeidsinspectie*

üü üü üü üü üü üü üü

Bediende locaties - Antwerpen - Antwerpen - Antwerpen - Antwerpen - Antwerpen - Antwerpen
- Brugge - Brugge - Brugge - Brugge - Brugge
- Brussel - Brussel - Brussel - Brussel - Brussel - Brussel - Brussel - Brussel
- Charleroi - Charleroi - Charleroi - Charleroi - Charleroi
- Gent - Gent - Gent - Gent - Gent - Gent - Gent
- Luik - Luik - Luik - Luik - Luik - Luik
- Namen - Namen - Namen - Namen - Namen - Namen

Bron: Subnational Doing Business op basis van de websites van OSS.
*  Dienst die door het sociaal secretariaat wordt verleend.
**  Diensten die meestal door de sociale secretariaten worden aangeboden, maar die door een externe partner van de organisatie worden uitgevoerd (zoals een 

verzekeringsmaatschappij).
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notaris alle informatie die nodig is om 
een onderneming te registreren indienen 
via een ‘one-stop-shop’ (Guichet.lu). 
Met één enkele interactie registreert de 
notaris de statuten bij de belastingad-
ministratie, stelt de nodige gegevens 
beschikbaar voor zowel de btw-diensten 
als de sociale zekerheid, registreert de 
onderneming in het ondernemingsre-
gister en stelt de UBO-informatie ter 
beschikking van de bevoegde overheids-
dienst. In de online ‘one-stop shop’ van 
Malta41 kunnen nieuwe ondernemingen 
zich registreren bij de btw-administratie, 
hun werkgevernummer (PE) ontvangen 
en werknemers in Jobsplus registreren. 
Noorwegen is zelfs nog een stap verder 
gegaan: sinds 2005 zijn alle openbare 
registers en overheidsdiensten wettelijk 
verplicht om de gegevens te gebruiken 
die in het centrale coördinatieregister 
voor rechtspersonen zijn opgenomen, 
zodat ondernemingen deze gegevens niet 
meer opnieuw hoeven in te dienen bij het 
relevante agentschap.
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Met een verstedelijkingsgraad van 98 % 
is België een van de meest verstedelijkte 
economieën van Europa.42 Hoewel de 
federale regering een nationaal beleid 
voert van stadsontwikkeling gericht op 
sociale cohesie en huisvesting, zijn de 
gewestelijke ontwikkeling en bouwwet-
ten in België gedecentraliseerd naar de 
drie gewesten van het land: het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Brussel), 
Vlaanderen, en Wallonië.43 Op lokaal 
niveau passen de gemeenten de gewes-
telijke wetgeving toe en keuren ze de 
bouwplannen goed die moeten worden 
opgesteld om een gebouw op te trekken.

Antwerpen laat de beste 
prestaties optekenen, maar geen 
enkele stad munt uit voor alle 
efficiëntiemaatregelen
Uit de benchmark van de Belgische ste-
den blijken grote verschillen te zitten in 
de efficiëntie van het omgevingsvergun-
ningproces. Een omgevingsvergunning 
verkrijgen gaat het gemakkelijkst en het 
snelst in Antwerpen: aanvragers dienen 
hiervoor 12 procedures te doorlopen, 

waarmee ze gemiddeld 152,5 dagen bezig 
zijn en waarvoor ze uiteindelijk 0,6 % van 
de magazijnwaarde betalen (tabel 1.5). 
Het hele proces verloopt het moeizaamst 
in Gent. Hoewel het proces in Gent goed-
koper is (0,1 %) en uit hetzelfde aantal 
procedures bestaat als in Antwerpen, 
duurt het bijna 3 maanden langer opdat 
de vergunning wordt uitgereikt.

Voor het aanvragen van een 
omgevingsvergunning moet 
men in België minder procedures 
doorlopen en is men ook minder 
geld kwijt dan in de meeste 
andere EU-lidstaten, maar het 
hele proces duurt langer
De gemiddelde waarden voor alle 
Belgische steden die in deze benchmark 
werden bestudeerd, bedragen 11,6 pro-
cedures, 198,8 dagen, en een kostprijs 
van 0,4 % van de magazijnwaarde. 
Gemiddeld genomen neemt het volledige 
proces in de Europese Unie meer dan 
2 weken minder tijd in beslag (afbeel-
ding 1.9), maar daarbij moeten wel 2 
procedures meer dan in België worden 

doorlopen en liggen de kosten ook hoger 
(1,9 %).44 In Duitsland liggen de kosten 
voor de aanvraag van een omgevings-
vergunning drie keer hoger dan in België 
en in Frankrijk en in Nederland zelfs tien 
keer hoger. Op de controle-index voor de 
bouwkwaliteit scoort elke Belgische stad 
12 op 15 punten - wat net iets ligt boven 
het EU-gemiddelde (11,6). Luxemburg, 
dat op Europees niveau de beste pres-
taties kan voorleggen (15 punten) en 
Frankrijk (13 punten) doen het nog beter.

De procedureverschillen tussen de 
Belgische steden zijn voornamelijk 
toe te schrijven aan de verschil-
lende aanvraagprocedures voor de 
water- en rioolaansluiting en de ge-
meentelijke eisen na de bouwfase
Hoewel sommige stappen uniform 
zijn in België, kunnen de eisen om een 
omgevingsvergunning te verkrijgen, 
aanzienlijk verschillen van gewest tot 
gewest (afbeelding 1.10). Voordat met 
de bouwwerken kan worden begonnen, 
moet een ontwikkelaar vier procedures 
doorlopen, die van stad tot stad verschil-
len. In Vlaanderen plegen ontwikkelaars 
meestal overleg met de gemeentedien-
sten voordat ze een bouwplan indienen. 
In Wallonië en Brussel daarentegen 
vragen ontwikkelaars rechtstreeks de 
omgevingsvergunning aan nadat ze 
overleg hebben gepleegd met de lokale 
brandweerdienst (wat ook in Vlaanderen 
gebeurt). Het overleg met de brandweer 
is niet wettelijk verplicht. Toch kunnen 
ontwikkelaars op die manier vermijden 
dat de bouwplannen achteraf nog moeten 
worden aangepast aan de brandveilig-
heidsvoorschriften of dat de omgevings-
vergunning zelfs wordt geweigerd door 
de gemeente. Brussel is de enige stad 
waar de ontwikkelaar met een kadastraal 
uittreksel moet aantonen dat hij eigenaar 
is van het bouwterrein. In Vlaanderen en 
Wallonië kan de gemeente de eigenaar 

Omgevingsvergunning aanvragen

TABEL 1.5 Het verkrijgen van een omgevingsvergunning gaat het gemakkelijkst in 
Antwerpen en Brussel en het moeilijkst in Luik en Gent

Stad Rangschikking
Score  

(0–100)
Procedures 

(aantal)
Tijd 

(dagen)

Kosten 
(% waarde 
magazijn)

Kwaliteitscontrole 
bouw index 

 (0–15)

Antwerpen 1 78,18 12 152,5 0,6 12

Brussel 2 76,51 9 211 0,9 12

Charleroi 3 76,02 12 186,5 0,3 12

Brugge 4 75,70 12 195,5 0,1 12

Namen 5 75,29 12 196,5 0,3 12

Luik 6 74,03 12 212 0,5 12

Gent 7 72,63 12 237,5 0,1 12

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De rangschikkingen worden berekend op basis van de niet-afgeronde scores, terwijl de scores met 
slechts twee cijfers in de tabel worden weergegeven. De rangschikkingen zijn gebaseerd op de gemiddelde scores 
voor de procedures, de benodigde tijd en de kosten die gepaard gaan met de aanvraag van omgevingsvergunningen 
en voor de controle-index voor de kwaliteit van de gebouwen. De score wordt genormaliseerd op een schaalverdeling 
van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk 
‘Over Doing Business en Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens 
voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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AFBEELDING 1.9 Verwerking van omgevingsvergunningen in België kost één kwart van de gemiddelde kostprijs in de EU

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. De gemiddelden voor België zijn gebaseerd op de 
gegevens van de zeven steden in deze benchmark. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business worden gemeten. 
De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Tsjechische Republiek, Estland, Polen en Slovaakse Republiek.

AFBEELDING 1.10 Slechts zeven procedures voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden voor alle gewesten

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* In Brussel eist de gemeente niet dat er gele affiches worden aangebracht om het begin van de werken te melden.
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van het betreffende terrein rechtstreeks in 
het kadaster controleren.

Na ontvangst van de aanvullende toe-
stemmingen voor de aanvang van de 
bouwwerken, vraagt de ontwikkelaar de 
omgevingsvergunning bij de gemeente 

aan. In Brussel en Vlaanderen kan de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning 
(stedenbouwkundige vergunning in 
Brussel) online worden ingediend (kader 
1.4). Aanvragen worden in Wallonië op 
papier ingediend en de Waalse gemeen-
ten vereisen een plaatselijke inspectie, 

waarbij de aangegeven kenmerken van de 
bodem, het terrein en de topografie wor-
den gecontroleerd voordat de aanvraag 
wordt goedgekeurd. In alle steden moet 
de ontwikkelaar de gemeente op de hoog-
te brengen voordat met de bouwwerken 
wordt begonnen. Steden in Vlaanderen 

KADER 1.4 Digitalisatie van het omgevingsvergunningsproces in de Belgische gewesten: De impact van COVID-19 en de te 
volgen weg

Tijdens de perioden van verplicht telewerk tijdens de COVID-19-pandemie werd het belang van digitalisering duidelijk. Op dat 
moment bleek ook dat de digitalisering in de drie gewesten van België niet overal even ver gevorderd was. Vlaanderen imple-
menteerde in 2018 reeds volledig een digitaal vergunningsplatform voor verschillende omgevingsvergunningen, waaronder de 
vergunningen voor bouwwerken. Brussel begon in december 2020 met een gefaseerde uitrol van haar vergunningsplatform, dat 
ook zal worden gebruikt voor verschillende soorten vergunningen, waaronder stedenbouwkundige vergunningen. Wallonië moet 
nog een eigen digitaliseringsplan bekendmaken.

Omgevingsloket,a het elektronische vergunningsplatform van Vlaanderen, werd sinds februari 2017 in fasen geïmplementeerd 
met de eenvoudige doelstelling voor ogen om de tijd om vergunningen te verkrijgen, in te korten. Tegen 2018 was het platform 
volledig operationeel. Vanaf dat moment konden alleen nog in uitzonderlijke gevallen aanvragen op papier worden ingediend. 
Het Omgevingsloket werd gelanceerd samen met digitale transformatiehervormingen waarbij verschillende vergunningen - de 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, en de natuurvergunning - in één enkele omgevingsvergunning werden 
gebundeld. Het platform biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om de status van zijn vergunningsaanvragen op te volgen en om 
met de gemeentelijke diensten alsook met de bouwinspecteurs te communiceren. Het Omgevingsloket is intussen al meermaals 
geüpdatet op basis van feedback van de gebruikers (onder wie ontwikkelaars en gemeenten). Het departement milieu van de 
gewestregering speelde een leidende rol in de verbetering van het platform. Een nooddecreet dat in maart 2020 werd goedge-
keurd stelde de Vlaamse regering in staat om de uitreiking van officiële vergunningen te versnellen of te vertragen als reactie op 
de COVID-19-pandemie.

Brussel begon onlangs met de gefaseerde uitrol van haar eigen online vergunningsplatform, MyPermit,b en breidt momenteel 
de functionaliteiten ervan verder uit. In de loop van het jaar 2020 werd het platform samen met verschillende gebruikers getest 
en op basis van hun feedback waar nodig aangepast. Het platform is intussen beschikbaar voor gebruik door verschillende ge-
meenten in de zone van Brussel en verschillende in Brussel gevestigde ondernemingen zoals Vivaqua (de water- en rioleringsbe-
heermaatschappij in Brussel), Infrabel (de maatschappij die verantwoordelijk is voor het Belgische spoorwegnet), en de Telenet 
Group (een kabelbreedbanddienstverlener). Bij de volgende update van MyPermit zullen stedenbouwkundige vergunningen aan 
de lijst worden toegevoegd. Tot dan kunnen aanvragen via de post of persoonlijk worden ingediend. Brussel schortte tijdelijk de 
persoonlijke indiening van vergunningsaanvragen op wegens de pandemie - aanvragen konden uitsluitend via de post worden in-
gediend - en verlengde gelijktijdig de toegelaten termijnen om eventuele vertragingen ten gevolge van de lockdown op te vangen.

In Wallonië is de digitalisering van het systeem voor omgevingsvergunningen nog niet begonnen. Systeemgebruikers moeten 
alle aanvragen voor omgevingsvergunningen nog steeds op papier indienen. Digital Wallonia omvat wel een initiatief om de 
digitalisering van de bouwindustrie, Construction 4.0,c in haar strategie voor 2019-24 te bevorderen. Dit project, dat in samen-
werking met de Bouwfederatie van Wallonië wordt uitgevoerd, focust op de digitalisering van de bouwbedrijven in het gewest. 
Het project omvat echter geen digitalisering van overheidsdiensten die betrokken zijn bij de activiteiten in de bouwsector (bij-
voorbeeld toekennen van vergunningen). Net als in Brussel schortte Wallonië de officiële gemeentelijke termijnen tijdelijk op 
wegens de pandemie.

De verbetering en de replicatie van digitale platforms voor omgevingsvergunningen in de Belgische gewesten zouden de com-
plexiteit kunnen verminderen die gepaard gaat met de goedkeuring van bouwplannen en verstoringen door externe factoren 
zoals de COVID-19-pandemie kunnen beperken. Meer uitwisselingen, leerevenementen tussen collega’s en kosten-batenanaly-
ses - in combinatie met een sterk politiek streven en een engagement op lokaal en gewestelijk niveau - zijn van essentieel belang 
voor België om van haar digitale transformatie een succes te maken.

a. Het Vlaamse platform is beschikbaar op https://omgevingsloket.be/.
b.  Het Brusselse platform is toegankelijk via https://mypermit.urban.brussels/.
c. Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.digitalwallonia.be/en.

https://omgevingsloket.be/
https://mypermit.urban.brussels/
https://www.digitalwallonia.be/en
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en Wallonië eisen dat de ontwikkelaar 30 
dagen voordat met de bouwwerken wordt 
begonnen, een bericht van de goedkeu-
ring van de vergunning op een voor het 
publiek zichtbare plaats aanbrengt. In 
Brussel werd die eis op 1 januari 2021 
ingevoerd.45

De procedures om een water- en rioolaan-
sluiting te verkrijgen zijn de belangrijkste 
oorzaken van de verschillen tussen de 
gewesten - wat niet echt een verrassing 
kan worden genoemd aangezien beide sys-
temen geïnspireerd zijn op de modellen die 
in de buurlanden (Frankrijk en Nederland) 
worden toegepast.46 In Brussel worden de 
aanvragen voor deze diensten gebundeld 
en bij één enkel nutsbedrijf aangevraagd. 
De ontwikkelaar moet daarom in totaal 
drie stappen doorlopen (aanvraag, inspec-
tie, en aansluiting). In Vlaanderen moeten 
ontwikkelaars - ondanks het feit dat som-
mige lokale nutsbedrijven beide diensten 
aanbieden -47 afzonderlijke aanvragen 
indienen, waardoor ze met dubbel zoveel 
procedures als hun collega’s in Brussel 
worden geconfronteerd. In Wallonië wor-
den de water- en rioolaansluiting door ver-
schillende nutsbedrijven aangeboden. De 
ontwikkelaar vraagt daarom de aansluiting 

op de riolering aan bij het lokale interge-
meentelijke nutsbedrijf, dat de riolering 
en de afwateringswerken inspecteert. In 
Wallonië behoren de aansluitingswerken 
(net als in Vlaanderen) tot de verantwoor-
delijkheid van de ontwikkelaar. Net als in 
Brussel en Vlaanderen zijn in Wallonië 
overheidsbedrijven verantwoordelijk voor 
de water- en de rioolaansluiting.

Na de bouwwerken is in Brussel en 
Wallonië een plaatselijke inspectie door 
de brandweer vereist voordat het nieuwe 
gebouw in gebruik kan worden gesteld. 
In Vlaanderen zijn slechts specifieke 
structuren (zoals school- en kantoorge-
bouwen) verplicht om een eindinspectie 
te laten uitvoeren. Zodra de bouwwerken 
zijn voltooid, hoeven de ontwikkelaars in 
Brussel de gemeente niet op de hoogte 
te brengen. In Vlaanderen en Wallonië is 
een dergelijke kennisgeving daarentegen 
een formele vereiste, aangezien daarmee 
wordt aangetoond dat het gebouw klaar 
is om op een wettige manier te worden 
gebruikt en dat het door een gekwalifi-
ceerde vakman werd geïnspecteerd. Die 
kennisgevingen kunnen via het online 
platform Omgevingsloket respectievelijk 
email worden verzonden.

In alle Belgische steden is de ontwikkelaar 
ten slotte wettelijk verplicht om het nieu-
we bouwwerk aan het Kadaster te mel-
den. Een medewerker van het Kadaster 
bezoekt daarna het nieuwe gebouw en 
bepaalt er de vastgoedwaarde van.

Gemeentelijke procedures zijn 
goed voor bijna tweederde van 
de tijd voor het afleveren van een 
omgevingsvergunning 
De tijd om omgevingsvergunningen te 
verwerken, varieert van 152,5 dagen in 
Antwerpen tot 237,5 dagen in Gent. Dit 
verschil is vooral toe te schrijven aan de tijd 
die nodig is om de water- en rioolaanlsui-
ting te realiseren en om overleg te plegen 
met de brandweer (afbeelding 1.11).

Hoewel in Brussel het minst aantal 
procedures moet worden doorlopen, is 
de wachttijd op de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen het langst, wat toe 
te schrijven is aan de grotere vraag naar 
deze diensten door het grotere aantal 
inwoners. Maar ook de efficiëntie van 
het nutsbedrijf speelt hierin een rol. In 
Antwerpen worden nieuwe bedrijven het 
snelst aangesloten op het waternet en 
de riolering, ondanks het feit dat in die 

AFBEELDING 1.11 De termijnen voor de water- en rioolaansluiting en procedures van de brandweer verklaren de meeste verschillen 
op subnationaal niveau

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: ‘Overige’ omvat bewijs van eigendom van het terrein (alleen vereist in Brussel) en indiening van de aanvraag en uitvoering van een inspectie door het Kadaster (in alle 
steden vereist). De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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stad twee keer meer inwoners wonen 
dan in Gent en vijf keer meer dan in 
Brugge. In Wallonië zorgt het gebrek aan 
coördinatie tussen de nutsbedrijven die 
verantwoordelijk zijn voor de aansluiting 
op het waternet en op de riolering voor 
extra vertraging voor de ontwikkelaars. 
Dit geldt vooral voor de aansluiting op 
de riolering in overstromingsgevoelige 
gebieden.48

Gewestelijke variaties zijn ook toe te schrij-
ven aan gemeentelijke procedures, die de 
meeste tijd in beslag nemen in het hele ver-
werkingsproces van omgevingsvergunnin-
gen. In Vlaanderen neemt het voorafgaande 
overleg met de gemeente twee extra weken 
in beslag in Antwerpen en Brugge en meer 
dan 1,5 maand in Gent. Volgens medewer-
kers uit de privésector in Gent is dit vooral 
toe te schrijven aan het personeelsgebrek 
in de bevoegde diensten. Hoewel bouw-
voorschriften online beschikbaar zijn, geven 
ontwikkelaars in Vlaanderen er de voorkeur 
aan om met de gemeente in vooroverleg 
te gaan alvorens de vergunning wordt 
ingediend - het onlinesysteem is immers 
niet gestandaardiseerd en de voorschriften 
zijn over meerdere websites en platforms 
verspreid, waardoor het voor architecten 

moeilijk is om te weten welke wetten ze 
moeten naleven bij elk specifiek project. De 
benodigde tijd om de omgevingsvergunning 
goed te keuren, varieert beperkt van gewest 
tot gewest, waarbij vertragingen toe te 
schrijven zijn aan verschillende redenen. 
Recente en belangrijke wettelijke hervor-
mingen in Vlaanderen - zoals het bundelen 
van meerdere vergunningen in één omge-
vingsvergunning (zie kader 1.4)49 - betekent 
dat zowel ontwikkelaars als de gemeentelij-
ke overheidsdiensten nog moeten wennen 
aan de nieuwe voorschriften en het nieuwe 
onlineproces. De voorschriften in Wallonië 
gunnen de lokale overheidsdiensten nogal 
wat vrijheid om vergunningen goed te keu-
ren, wat in sommige gevallen tot willekeur 
leidt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ver-
anderingen eisen die niet uitdrukkelijk in de 
voorschriften zijn opgenomen (bijvoorbeeld 
extra parkeerplaatsen, veranderingen aan 
de buitengevel, of hoogtelimieten die niet 
in de bouwvoorschriften worden vermeld). 
Dergelijke praktijken zorgen ervoor dat 
het proces nogal onvoorspelbaar is en kan 
leiden tot weigering van vergunningen of 
vertragingen.

Ten slotte verschilt ook het overleg met 
de lokale brandweer. Dit proces neemt 

in Wallonië drie keer meer tijd in beslag 
dan in Brussel en Vlaanderen (waar het 
gemiddeld twee weken duurt). De mate 
van coördinatie tussen de lokale brand-
weerdienst en de gemeente heeft een 
rechtstreekse impact op de tijd die nodig 
is voor de evaluatie en de goedkeuring 
van de bouwplannen.

Variaties in de kosten worden 
bepaald door de tarieven van de 
water- en rioolaansluiting en de 
omgevingsvergunningen
De gemiddelde kostprijs voor het aan-
vragen van omgevingsvergunningen in 
de Belgische steden die in de benchmark 
werden opgenomen bedraagt 0,4 % van 
de waarde van het magazijn - wat over-
eenstemt met EUR 8.263 - en varieert 
van 0,1 % in Brugge en Gent tot 0,9 % 
in Brussel. Die verschillen worden vooral 
bepaald door de vergoedingen voor de 
water- en rioolaansluitingen en - zij het 
in mindere mate - de vergoedingen voor 
de omgevingsvergunning (afbeelding 
1.12). De aansluitingen op het waternet 
en de riolering is in de meeste Belgische 
steden een kostelijke aangelegenheid 
voor ontwikkelaars. Gemiddeld genomen 
betalen ze EUR 7.200 aan vergoedingen, 

AFBEELDING 1.12 Vergoedingen voor de aansluiting op nutsvoorzieningen zijn goed voor 87 % van de kostprijs voor de aanvraag van 
omgevingsvergunningen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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of 87 % van de totale kosten voor de 
aanvraag van omgevingsvergunningen. 
Die vergoedingen worden bepaald door 
de lokale water- en rioleringsbedrijven en 
kunnen variëren van EUR 1.025 in Brugge 
tot EUR 16.602 in Brussel.

Ook de vergoedingen voor omgevings-
vergunningen worden op lokaal niveau 
vastgelegd en worden bepaald door het 
beoogde gebruik en de grootte van het 
gebouw. Voor een project zoals de Doing 
Business casestudy variëren de vergoe-
dingen van gratis in Brugge en Gent tot 
EUR 2.739 in Antwerpen. In Brugge is het 
gratisbeleid op dat vlak het resultaat van 
een initiatief om bedrijven aan te trekken. 
Het nadeel van die aanpak is dat ontwik-
kelaars vergunningen kunnen aanvragen 
om de reactie van de gemeente op hun 
project te peilen. Het hogere volume van 
vergunningsaanvragen brengt extra werk 
met zich voor de gemeentelijke mede-
werkers en verlengt de termijnen voor 
de legitieme aanvragen. In Gent moet 
alleen voor bouwprojecten waarvoor 
een openbaar onderzoek vereist is,50 een 

vergoeding voor de omgevingsvergun-
ning worden betaald.

Andere vergoedingen, zoals de vergoedin-
gen die aan de lokale brandweerdiensten 
worden betaald, variëren ook tussen 
de verschillende gewesten in België. In 
Wallonië kost overleg met de brandweer 
ongeveer EUR 100 - wat ook de gemid-
delde kostprijs is in Vlaanderen, maar in 
Waalse steden moeten ontwikkelaars 
wel gemiddeld EUR 100 extra betalen bij 
de eindinspectie door de brandweer. In 
Brussel is de eindinspectie gratis, maar de 
vergoeding voor de goedkeuring door de 
brandweer ligt er wel 17 keer hoger dan in 
de andere gewesten. In Brussel hanteert 
men - in tegenstelling tot de andere ste-
den - geen vast tarief, maar omvat de kost-
prijs een aanvraagvergoeding, die wordt 
berekend op basis van een vergoeding van  
EUR 1,20 per vierkante meter.

In de kwaliteitscontrole bouw index van 
Doing Business behalen alle Belgische 
steden in de benchmark 12 op 15 
punten en profiteren ze van de strenge 

kwaliteitscontrolemechanismen (tabel 
1.6). Ondanks sterke scores met betrek-
king tot de meeste kwaliteitsaspecten 
doet België het niet zo goed op het vlak 
van de kwaliteitscontrole tijdens de bouw 
(2 op 3 punten) en de beroepscertificatie-
vereisten (2 op 4 punten).51

Tijdens de bouwwerken worden de 
inspecties in de praktijk uitgevoerd door 
een interne ingenieur van het bouwbedrijf, 
die tijdens de volledige duur van de bouw-
werkzaamheden toezicht houdt op de 
constructie van het gebouw. De wetgever 
vereist echter geen op risico’s gebaseerde 
inspecties. Op risico’s gebaseerde inspec-
ties bekijken de potentiële risico's van een 
specifiek gebouw in plaats van dezelfde 
inspectienormen te hanteren voor alle 
gebouwen. De potentiële risico’s die hier-
bij worden beoordeeld, kunnen niet alleen 
omgevingsfactoren, maar ook het type 
gebouw en het beoogde gebruik zijn.52

In België moeten vakmensen die in de 
bouwsector werken, over minimale tech-
nische kwalificaties beschikken. Zowel de 

TABEL 1.6 Belgische steden hanteren strenge kwaliteitscontrolesystemen vóór en na de bouwwerken

 
Alle 7 Belgische steden

(score)

KWALITEITSCONTROLE BOUW INDEX (0–15) 12

Kwaliteit van de bouwregelgeving 
(0–2)

Is de bouwregelgeving gemakkelijk toegankelijk? 1

Worden de eisen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning duidelijk gespecificeerd? 1

Kwaliteitscontrole vóór de start 
van de bouw (0–1)

Welke entiteit(en) is/zijn wettelijk verplicht om te controleren of de bouwplannen voldoen aan 
de bestaande bouwregelgeving? 1

Kwaliteitscontrole tijdens de bouw 
(0–3)

Zijn inspecties wettelijk verplicht tijdens het bouwproces? 1

Worden inspecties tijdens de bouw in de praktijk geïmplementeerd? 1

Kwaliteitscontrole na de bouw 
(0–3)

Is een eindcontrole wettelijk verplicht? 2

Wordt een eindinspectie in de praktijk geïmplementeerd? 1

Aansprakelijkheids- en 
verzekeringsregelingen (0–2)

Wordt een partij die in het bouwproces is betrokken, wettelijk aansprakelijk gesteld voor 
verborgen defecten wanneer het gebouw in gebruik is? 1

Is een van de partijen die in het bouwproces is betrokken, wettelijk verplicht om een verzekering 
te nemen die de aansprakelijkheid voor verborgen defecten - of een tienjarige aansprakelijkheid - 
dekt voor mogelijke structurele fouten of problemen in het gebouw zodra dit in gebruik is?

1

Professionele certificeringen  
(0–4)

Gelden er kwalificatievereisten voor de vakman die verantwoordelijk is voor het controleren of 
de bouwkundige plannen of tekeningen aan de bouwregelgeving voldoet? 1

Gelden er kwalificatievereisten voor de vakman die de technische inspecties uitvoert tijdens de 
bouwwerken? 1

              Maximaal aantal punten behaald
Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: Meer gedetailleerde informatie over de scores van elke vraag vindt u in de toelichtingen. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het 
Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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vakmensen die de plannen beoordelen 
als degenen die toezicht houden op 
de bouwwerken, moeten een universi-
teitsdiploma architectuur, techniek of 
bouwbeheer hebben en moeten lid zijn 
van de nationale orde van architecten 
of ingenieurs. Ze hoeven geen minimaal 
aantal jaren praktische ervaring te heb-
ben of voor een certificatie-examen te 
slagen. Bijna 50 % van de economieën in 
de EU behalen de hoogste score dankzij 
de toepassing van deze twee vereisen.

WAT KAN NOG WORDEN 
VERBETERD?

Eisen vóór de bouw stroomlijnen 
en wetgeving in verband met de 
vergunningen consolideren
In alle steden die in de benchmark zijn 
opgenomen, is nog ruimte voor verbete-
ring met betrekking tot de maatregelen 
vóór de bouw en er zijn lokale ‘good prac-
tices’ die op andere plaatsen bottlenecks 
kunnen beperken. In het Brusselse Gewest 
moet de ontwikkelaar een recent bewijs 
van eigendom van het Kadaster verkrijgen 
(kadastraal uittreksel) voordat hij een 
aanvraag kan indienen voor de steden-
bouwkundige vergunning. In alle andere 
steden in de benchmark controleert de 
gemeente zelf wie de eigenaar is van de 
grond, wat de ontwikkelaar alvast tijd en 
één procedure bespaart. Gemeenten in 
Brussel zouden kunnen overwegen om 
deze aanpak over te nemen en gelijktijdig 
hun communicatie met het Kadaster 
verbeteren. In Wallonië zou de traditio-
nele praktijk om het perceel persoonlijk te 
bezoeken voordat de omgevingsvergun-
ning wordt goedgekeurd - in plaats van te 
vertrouwen op de digitale infrastructuur53 
- kunnen worden geschrapt of alleen nog 
worden toegepast in gevallen waar dat 
om de ene of de andere reden wel nog 
nodig is. De noodzaak om de percelen 
zelf te bezoeken door interne richtlijnen 
op te stellen over het gebruik van digitale 
activa, inclusief bestaande geoportaals 
zoals geo.be, zou de administratieve last 
van gemeenten en ontwikkelaars kunnen 
verlichten.

Belgische steden zouden ook kunnen 
overwegen om overleg met de brandweer 
overbodig te maken. Wanneer ze ervoor 
zorgen dat de relevante wetgeving duide-
lijk, up-to-date en toegankelijk is, zouden 
steden de noodzaak van een afzonderlijke 
ontmoeting tussen de ontwikkelaar en 
de brandweer overbodig kunnen maken. 
Vlaamse steden zouden het voorafgaande 
overleg met de gemeente kunnen afschaf-
fen. Momenteel is de wetgeving weliswaar 
online beschikbaar, maar doordat ze niet 
op één website is samengebracht, is het 
soms moeilijk te vinden. Wanneer de 
wetgeving op het vergunningsplatform 
zou worden geconsolideerd, zouden 
ontwikkelaars geen overleg meer hoe-
ven te plegen met de gemeente om na 
te gaan of hun project haalbaar is. In 
het Verenigd Koninkrijk publiceert het 
Ministry of Housing, Communities, and Local 
Government richtlijnen - de zogenaamde 
Approved Documents - online, zodat 
architecten weten wat ze moeten doen 
om aan de bouwregelgeving te voldoen. 
Het onlineplatform bevat alle relevante 
voorschriften van over het land en biedt 
praktijkvoorbeelden voor het vermijden 
van problemen die vaak leiden tot de 
weigering van een vergunningsaanvraag.

In Denemarken, het bestpresterende 
land in de Europese Unie op dit vlak, zijn 
er geen voorafgaande goedkeuringen 
nodig voordat men begint te bouwen en 
wordt de aanvraag voor een omgevings-
vergunning online beheerd en afgewerkt. 
Door het aantal procedures te beperken 
en de tijd in te korten die aan het project 
moet worden besteed voor de aanvang 
van de bouwwerken, kan het volledige 
vergunningsproces voor ondernemers en 
ontwikkelaars worden verbeterd.

Coördinatie verbeteren tussen de 
maatschappijen die verantwoordelijk 
zijn voor de water- en rioolaansluitingen
In de meeste Vlaamse en Waalse steden 
moeten ontwikkelaars bijna twee keer 
zoveel procedures doorlopen dan hun 
Brusselse collega’s om de aansluitingen 
op het waternet en de riolering aan te 
vragen (in Brussel kunnen beide diensten 

in één keer worden aangevraagd). In ver-
schillende Vlaamse steden is hetzelfde 
nutsbedrijf verantwoordelijk voor zowel 
de aansluiting op het waternet als de 
aansluiting op de riolering. In die steden 
zouden de overheden kunnen overwegen 
om beide processen in één aanvraag 
samen te brengen, zodat het proces effi-
ciënter kan verlopen. De Belgische steden 
zouden ook inspiratie kunnen opdoen 
in de buurlanden. In Nederland vragen 
ontwikkelaars de meeste aansluitingen 
aan via het mijnaansluiting54-platform, 
ongeacht de maatschappij die de aan-
gevraagde dienst verleent. Het volledige 
aanvraagproces is er gestandaardiseerd. 
De Belgische overheden zouden een 
vergelijkbaar gestroomlijnd aanvraagsys-
teem kunnen invoeren, waardoor de 
ontwikkelaar geen dubbele aanvragen 
zou moeten indienen.

Elektronische vergunningssystemen 
invoeren en verbeteren
Het niveau van de procesdigitalisering 
verschilt aanzienlijk van stad tot stad in 
de benchmark die hier wordt besproken 
(zie kader 1.4). Door de beschikbare 
technologie optimaal te benutten kan 
men de tijd die aan omgevingsvergun-
ningen moet worden besteed, aanzienlijk 
verkorten, waardoor bouwafdelingen 
en de bijbehorende agentschappen hun 
planning, zonering, en bouwprocedures 
zouden kunnen stroomlijnen en auto-
matiseren. De COVID-19-pandemie 
leerde ons onder meer hoe belangrijk 
digitalisering is - en dan vooral voor de 
communicatie tussen ontwikkelaars en 
gemeenten.

Op subnationaal niveau kunnen de 
Waalse gemeenten een en ander 
opsteken van de ervaringen van de 
Vlaamse en Brusselse gemeenten met 
betrekking tot de ontwikkeling van 
IT-systemen. Hoewel het onlineplatform 
van Vlaanderen relatief nieuw is en dat 
van Brussel momenteel een gefaseerde 
lancering doorloopt, kunnen beide 
gewesten de mogelijkheid overwegen om 
hun platforms nog verder uit te breiden 
en te integreren. Door een pagina op het 
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platform aan te maken waar alle relevan-
te wetgeving is samengebracht, zou men 
voorafgaande contacten met de gemeen-
te overbodig kunnen maken en zou men 
ook toepassingsfouten kunnen voorko-
men. Naarmate de inspanningen op het 
vlak van de digitalisering vorderen, zal de 
feedback van gebruikers zeer belangrijk 
worden in de toekomstige ontwikkeling 
van de platforms.

De ervaring van Vlaanderen leert ons 
ook hoe complex het is om efficiënte 
elektronische platforms in te voeren. De 
opleiding van gemeentelijke ambtenaren 
en ondergeschikte diensten over het 
gebruik en het onderhoud van elektroni-
sche systemen is daarbij van essentieel 
belang. Dergelijke platforms worden in de 
meeste gevallen ingevoerd in het kader 
van ambitieuze hervormingen van de 
voorschriften en online bestuursprogram-
ma’s. Op lange termijn zouden Belgische 
steden de voordelen kunnen afwegen 
om BIM-systemen (Building Information 
Modelling) in te voeren, waarbij para-
meters van de bouwregelgeving in 
projectontwerpen worden geïntegreerd.55 
BIM-systemen helpen vakmensen om 
projecten te plannen die aan nationale en 
lokale voorschriften voldoen en maken 
controles na het ontwerp gemakkelijker 
en sneller voor de overheden. In Finland 
werken alle relevante partijen - eigenaars, 
ontwikkelaars, architecten, en overheids-
ambtenaren - met elkaar samen via één 
enkel BIM-systeemplatform, Lupapiste. 
Van de 100.000 omgevingsvergunnings-
aanvragen die elk jaar in Finland worden 
ingediend, wordt 95 % via dat systeem 
verwerkt. Het platform is opgetrokken 
op een privé beveiligde cloud en omvat 
kadaster-, bedrijfs- en persoonsgege-
vens die de gemeente nodig heeft om 
een aanvraag te beoordelen en goed 
te keuren. De verschillende betrokken 
partijen kunnen zelf de vooruitgang van 
het project opvolgen en zien waar zich 
eventuele vertragingen voordoen. In het 
platform zijn ook BIM-formaten (in plaats 
van tweedimensionale tekeningen) 
opgenomen, waardoor de modellen door 
computers kunnen worden gelezen en de 

beoordeling van het gebouw automatisch 
kan worden gecontroleerd. Het systeem 
heeft het proces niet alleen versneld, 
maar ook minder willekeurig en meer 
voorspelbaar gemaakt.

Online vergunningssystemen worden in 
Europa steeds gebruikelijker. De Europese 
Commissie beschouwt elektronische 
aanvragen voor omgevingsvergunningen 
dan ook als een van de belangrijkste e-go-
vernmentdiensten.56 Voorbeelden van de 
geslaagde implementatie van dergelijke 
systemen zijn te vinden in Hongarije (het 
ÉTDR documentatiesysteem ter onder-
steuning van de bouwregelgeving)57 en in 
Duitsland (Hamburg).58

Invoering van op risico's gebaseerde 
inspecties overwegen
Bouwprojecten indelen op basis van 
risico's en op risico's gebaseerde inspec-
ties uitvoeren kunnen de goedkeuringen 
vóór de aanvang van de werken en 
procedures tijdens de bouwwerken voor 
gebouwen met een laag risico stroom-
lijnen. In tegenstelling tot gefaseerde 
inspecties bieden op risico’s gebaseerde 
inspecties gemeenten en bouwheren de 
mogelijkheid om middelen toe te wijzen 
op de plaatsen waar ze het meest nodig 
zijn, zonder dat daarbij de veiligheid 
van werknemers en het publiek in het 
gedrang komt. De standaard, gefaseerde 
aanpak van inspecties kan leiden tot ver-
tragingen en de efficiëntie aantasten - en 
dan voornamelijk bij relatief routineuze 
en ongecompliceerde projecten.

België past momenteel al een risico-
classificatie toe in omgevingsvergun-
ningsaanvragen en zou een vergelijkbare 
aanpak kunnen overwegen voor een meer 
doelgericht op risico’s gebaseerd inspec-
tiesysteem. Frankrijk en Australië hebben 
intussen de meeste ervaring met een op 
risico’s gebaseerde benadering en hebben 
uitgebreide classificaties opgesteld van 
gebouwcategorieën en risico’s op basis 
van de grootte en het beoogde gebruik 
van de gebouwen.59 Aangezien in het 
bestaande inspectiesysteem in België 
gecertificeerde privé experts inspecties 

en certificaties kunnen uitvoeren, zou de 
invoering van een op risico’s gebaseerde 
benadering slechts beperkte wijzigingen 
in de regelgeving vereisen.

Knowhow over de regelgeving 
verbeteren in samenwerking met de 
privésector
De behandeling van omgevingsvergunnin-
gen is een complex proces waar meerdere 
partijen bij worden betrokken. Dit proces 
kan alleen in goede banen worden geleid 
door vergunningsuitreikende instanties 
die daarvoor over het nodige personeel 
beschikken. Dat personeel moet ver-
trouwd zijn met professioneel casema-
nagement en moet ook de geschikte 
opleidingen hebben gevolgd over de 
relevante technologieën. Ontwikkelaars in 
de Belgische steden die in de benchmark 
zijn opgenomen, noemden onvoldoen-
de (opgeleide) personeelsleden in de 
bevoegde agentschappen als een van de 
oorzaken van vertragingen in de behande-
ling van omgevingsvergunningen.

Strengere kwalificatie-eisen voor de pro-
fessionals die bij de uitreiking van omge-
vingsvergunningen en de bijbehorende 
controle worden betrokken, zouden dan 
ook een flinke stap vooruit zijn. In België 
hoeven vakmensen die standaard bouw-
plannen moeten goedkeuren en toezicht 
uitoefenen op bouwwerken, slechts een 
universiteitsdiploma architectuur of tech-
niek te hebben en als architect of ingeni-
eur te zijn geregistreerd. In Luxemburg 
daarentegen moeten deze vakmensen 
ook een minimaal aantal jaren ervaring 
kunnen aantonen en moeten ze voor 
een certificatie-examen slagen. Een 
certificatie-examen invoeren en eisen 
dat kandidaten een minimaal aantal 
jaren ervaring hebben, zou de technische 
competentie van de agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor de omgevings-
vergunningen automatisch op een hoger 
peil tillen. Globaal gezien zijn in 80 % van 
de economieën die door Doing Business 
worden onderzocht, de vier kwalificaties 
vereist voor vakmensen die bouwplannen 
beoordelen en die toezicht houden op de 
bouwwerken op het terrein.
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Op middellange termijn zou een uit-
breiding van de rol van gecertificeerde 
vakmensen uit de privésector in het 
vergunningsproces kunnen helpen om de 
onderbezetting van de bevoegde over-
heidsdiensten op te vangen. Hoewel de 
wetgeving hiervoor zou moeten worden 
aangepast, zou op deze manier in de 
toekomst wel gerekend kunnen worden 
op hooggespecialiseerde flexibele werk-
krachten. De meeste EU-lidstaten heb-
ben intussen de overstap gemaakt naar 
particuliere governance-mechanismen in 
de bouwregelgeving in een streven naar 
een betere regelgeving, een verlichting 
van de administratieve last voor aanvra-
gers, en een grotere focus op risicobe-
perking.60 Australië, Singapore, en het 
Verenigd Koninkrijk zijn slechts enkele 
landen die intussen een systeem met 
externe aannemers hebben ingevoerd 
om het bereik en de knowhow op het vlak 
van de regelgeving uit te breiden.61 Doing 
Business-onderzoek toont aan dat de 
uitreiking van omgevingsvergunningen 
efficiënter verloopt in economieën die 
tot op zekere hoogte vertrouwen op een 
of andere vorm van participatie van de 
privésector in de behandeling van de ver-
gunningen of de controleprocessen. Een 
dergelijk systeem vereist echter geschikte 
veiligheidsmaatregelen, zoals strenge 
kwalificatievereisten voor vakmensen die 
bouwplannen moeten goedkeuren.
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De regels en de voorschriften betreffende 
de elektriciteitsdistributie in België worden 
vastgelegd en gemonitord door gewes-
telijke toezichthouders. In het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest is dat Brugel, de 
Brusselse regulerende instantie voor 
elektriciteit, gas en controle van de water-
prijs. In Vlaanderen is de toezichthouder 
de VREG, de Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt, en in Wallonië 
is dat de CWaPE, de Commission wal-
lonne pour l’Energie. Op federaal niveau 
houdt een vierde toezichthouder, de CREG 
of de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas, toezicht op het 
hoogspanningsnet en zorgt ervoor dat de 
elektriciteitsmarkt transparant blijft en vol-
gens eerlijke mededingingsnormen werkt.

Distributienetbeheerders (DNB’s) - die 
in dit hoofdstuk ook wel de ‘elektriciteits-
distributiemaatschappijen’ en ‘netbe-
heerders’ worden genoemd - spelen een 
essentiële rol in het aansluitingsproces. 
Zij zijn actief in duidelijk omschreven geo-
grafische zones. In de zeven steden van de 
benchmark zijn verschillende DNB's actief: 
Sibelga in Brussel; Fluvius in Antwerpen, 
Gent en Brugge; ORES in Charleroi en 
Namen en RESA in Luik (kaart 1.1).

Een elektriciteitsaansluiting verkrijgen gaat 
het gemakkelijkst in Gent en Antwerpen 
en het moeilijkst in Brugge en Brussel 
(tabel 1.7). De verschillen in tijd en kosten 
zijn aanzienlijk: een aansluiting verkrijgen 
duurt 4 maanden (in Charleroi, Gent en 
Namen) tot bijna 6 maanden (in Brussel). 
De kosten variëren van 109,8 % inkomen 
per hoofd van de bevolking in Antwerpen, 
Brugge en Gent tot 139,3 % in Luik.

De elektrische dienstverlening is 
betrouwbaar, maar België kan de 
efficiëntie van het verkrijgen van 
elektriciteit verbeteren
Een ondernemer die een nieuwe elek-
triciteitsaansluiting aanvraagt voor een 

magazijn, moet in alle Belgische steden 
uit de benchmark zes procedurestappen 
doorlopen - wat meer is dan in de meeste 
andere EU-lidstaten (afbeelding 1.13).62 

Gemiddeld genomen duurt het volledige 
proces 138 dagen - wat anderhalve 
maand langer is dan het EU-gemiddelde.63 
De gemiddelde kostprijs ligt in België  

Elektriciteit verkrijgen

KAART 1.1 Elektriciteitsdistributiemaatschappijen werken in duidelijk omschreven 
geografische zones

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
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TABEL 1.7 Elektriciteit verkrijgen is het gemakkelijkst in Gent en Antwerpen en het 
moeilijkst in Brugge en Brussel

Stad Rangschikking
Score 

(0–100)
Procedures 

(aantal)
Tijd 

(dagen)

Kosten 
(% inkomen per 

hoofd van de 
bevolking)

Index betrouwbaarheid 
van levering en 

transparantie van 
tarieven (0–8)

Gent 1 76,07 6 120 109,8 8

Antwerpen 2 73,36 6 145 109,8 8

Charleroi 3 72,79 6 121 127,2 7

Namen 3 72,79 6 121 127,2 7

Luik 5 72,53 6 123 139,3 7

Brugge 6 71,18 6 165 109,8 8

Brussel 7 70,46 6 171 131,9 8

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De rangschikkingen worden berekend op basis van de niet-afgeronde scores, terwijl de scores met slechts 
twee cijfers in de tabel worden weergegeven. De rangschikkingen zijn gebaseerd op de gemiddelde scores voor de 
procedures, de benodigde tijd en de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van elektriciteit en de betrouwbaarheid 
van de levering en de transparantie van de tariefindex. De score wordt genormaliseerd op een schaalverdeling van 0 
tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Over Doing 
Business en Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens voor Brussel 
worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.



DOING BUSINESS IN DE EUROPESE UNIE 2021: OOSTENRIJK, BELGIË EN NEDERLAND 32

(122,1 % inkomen per hoofd van de 
bevolking) iets onder het EU-gemiddelde. 
Algemeen genomen presteren de 
Belgische steden behoorlijk in de Doing 
Business onderzoeken naar de betrouw-
baarheid van de stroomvoorziening en 
de transparantie van de tarievenindex. 
Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent 
krijgen het maximum van 8 punten op de 
index, terwijl Charleroi, Luik en Namen 7 
punten scoren (afbeelding 1.14).64

Om een elektriciteitsaansluiting 
te verkrijgen moeten dezelfde 
procedurestappen worden 
gevolgd, maar de tijd en de 
kostprijs verschillen aanzienlijk 
van locatie tot locatie
De procedures, de tijd en de kostprijs om 
een elektriciteitsaansluiting te verkrijgen, 
zijn afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de laag- en middenspanningsinfra-
structuur. Doing Business bestudeert het 
hypothetische geval van een plaatselijke 

AFBEELDING 1.13 België scoort minder goed dan andere EU-lidstaten met betrekking tot de procedurestappen en de tijd die nodig is 
om een elektriciteitsaansluiting te verkrijgen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor 
de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business worden gemeten. De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, Ierland, Italië, Malta en Polen kennen ook vier procedures.

AFBEELDING 1.14 Vier Belgische steden scoren bij de best presterende EU-lidstaten op het vlak 
van de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en de transparantie van de tarieven

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese 
Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business 
worden gemeten. * De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* België (dat in de globale Doing Business studie door Brussel wordt vertegenwoordigd), Cyprus, de Tsjechische 
Republiek, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, de Slovaakse Republiek, 
Slovenië, Spanje en Zweden.
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onderneming die een elektriciteitsaan-
sluiting van 140 kilovolt ampère (kVA) 
nodig heeft voor een nieuw magazijn 
in een commercieel gebied buiten het 
historische centrum van een stad. In 
alle Belgische steden worden nieuwe 
magazijnen meestal verbonden met het 
ondergrondse middenspanningsnet.

In alle locaties die in de benchmark zijn 
opgenomen, moeten zes procedurestap-
pen worden gezet om een aansluiting te 
verkrijgen. De klant dient hiervoor bij de 
netbeheerder een aanvraagformulier met 
een kadasterkaart in, samen met gede-
tailleerde gegevens over de aangevraagde 
capaciteit en de technische kenmerken van 
de transformator. In alle steden behalve in 
Luik dienen de klanten hun aanvraag in via 
het onlineplatform van de netbeheerder 
(in Luik dienen klanten hun aanvraag per 
mail in). Na ontvangst van de aanvraag 
bereidt de DNB een gedetailleerde stu-
die voor om na te gaan of het net op de 
nieuwe aansluiting berekend is. Als de 
aansluitingswerken haalbaar zijn, bezorgt 
de distributienetbeheerder de aanvrager 
een prijsopgave. Nadat hij die prijsopgave 
heeft aanvaard, kan de klant een leve-
ringscontract ondertekenen bij een van de 
leveranciers die op de markt beschikbaar 

zijn. In vier steden kan pas met de aan-
sluitingswerken worden begonnen nadat 
de aansluitingsvergoeding is betaald. In 
Antwerpen, Brugge en Gent voeren de 
klanten de betaling uit nadat de externe 
aansluiting is gebeurd.

De DNB gebruikt een onlineplatform - dat 
wordt gedeeld met andere nutsbedrijven, 
waaronder waterdistributie, riolering en 
telecommunicatie - om de coördinatie te 
vergemakkelijken en de aanvang van de 
elektriciteitswerken aan te kondigen.65 Elk 
gewest werkt met een eigen platform.66 

De DNB belast een aannemer met de 
opdracht om de externe aansluitings-
werken uit te voeren. Dezelfde aannemer 
vraagt bij alle relevante nutsbedrijven 
kaarten aan van bestaande ondergrondse 
kabels en leidingen om schade tijdens 
de graafwerkzaamheden te voorkomen. 
Hoewel de nutsbedrijven zeven dagen de 
tijd hebben om op de aanvraag te reage-
ren, blijkt uit de benchmark dat dit in de 
Belgische steden in de praktijk niet meer 
dan twee dagen duurt.67 Bij de gemeente 
moet ook een graafvergunning worden 
gevraagd als er graafwerkzaamheden in de 
openbare weg moeten worden uitgevoerd. 
Zodra de gemeente toestemming heeft 
verleend en de werken met de andere 
nutsbedrijven zijn gecoördineerd, krijgt de 
ontwikkelaar toestemming van de politie-
diensten om verkeersborden te plaatsen 
(om het verkeer om te leiden terwijl de 
graafwerkzaamheden in de openbare 
weg worden uitgevoerd).68 Terwijl de 
aannemer de nodige goedkeuringen en 
materiaal ontvangt en de aansluitingswer-
ken ter plaatse plant, installeert de klant 
de transformator op het privégrondperceel 
en neemt contact op met het bevoegde 
inspectieagentschap. Ten slotte installeert 
de netbeheerder als laatste interne stap de 
meter en zet de aansluiting onder stroom.

De tijd om goedkeuringen 
voor graafwerkzaamheden te 
verkrijgen, is de grootste oorzaak 
van de tijdsverschillen 
De benodigde tijdsverschillen om een 
elektriciteitsaansluiting te verkrijgen tus-
sen de steden van de benchmark, worden 

vooral bepaald door de tijd om (i) de 
graafwerkzaamheden met de werkzaam-
heden van andere nutsbedrijven te coör-
dineren, (ii) de gemeentelijke goedkeuring 
te verkrijgen om graafwerkzaamheden 
uit te voeren en (iii) de goedkeuring te 
verkrijgen om verkeersborden te plaat-
sen. De processen en de termijnen om 
aan de eerste twee vereisten te voldoen, 
worden op gewestelijk niveau geregeld; 
de aanvraag voor verkeersborden wor-
den op gemeentelijk niveau behandeld. 
In Brussel, Charleroi, Luik en Namen 
gebruikt de DNB een onlineplatform om 
andere nutsbedrijven op de hoogte te 
brengen van de coördinatie van de werken 
op de werf en om goedkeuringen voor 
graafwerkzaamheden te verkrijgen. Deze 
procedure neemt gemiddeld vijf weken 
in beslag.69 Aangezien deze handelingen 
in de andere Belgische steden uit twee 
afzonderlijke stappen bestaan, nemen 
ze aanzienlijk meer tijd in beslag - van 
twee maanden in Brugge en Gent tot drie 
maanden in Antwerpen.70 In Antwerpen 
is het mogelijk dat het moeilijker is om 
de ondergrondse infrastructuurkaarten 
van andere nutsbedrijven te verkrijgen, 
wat tot vertragingen leidt.71 Ook de tijd 
die nodig is om goedkeuring te verkrijgen 
voor de plaatsing van verkeersborden, kan 
variëren. Dit proces neemt twee dagen 
in beslag in Antwerpen, drie dagen in 
Brussel en Luik en één maand in Brugge, 
waardoor deze laatste (na Brussel) de op 
één na traagste stad is om elektriciteit te 
verkrijgen.72 In Brugge moeten de hulp-
diensten bepalen of een afsluiting van de 
weg haalbaar is, wat leidt tot vertragingen 
in de verkrijging van de vergunning om 
verkeersborden te plaatsen.

Ook de behandeling van nieuwe aanslui-
tingsaanvragen door de netbeheerder kan 
vertragingen veroorzaken.73 In Brugge en 
in Gent duurt het gemiddeld één maand 
voor de netbeheerder om een prijsopgave 
te bezorgen, wat bijna tien dagen langer 
is dan in de meeste andere Belgische 
steden (afbeelding 1.16).

Netbeheerders in België leggen onafhan-
kelijk hun vergoedingen vast voor externe 

AFBEELDING 1.15 In alle steden van 
België moeten dezelfde zes stappen 
worden gezet om elektriciteit te verkrijgen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business 
databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als 
officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 
2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Procedure vindt gelijktijdig met de vorige plaats.

Procedure Dienst

Aanvraag indienen en op offerte 
wachten 

Distributiemaatschappij

Contract afsluiten met 
elektriciteitsleverancier*

Interne bedradingsinspectie door 
erkende dienst ontvangen*

Erkende dienst 

Distributiemaatschappij

Elektriciteitsaannemer 

Elektriciteitsleverancier

Aankoop en installatie van 
transformator*

Erkende dienstCertificatie van transformator door 
gespecialiseerde dienst verkrijgen*

Offerte aanvaarden en wachten op 
voltooiing van externe werken door 
netbeheerder
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aansluitingswerken; die vergoedingen 
worden vervolgens door de gewestelijke 
toezichthouders goedgekeurd. De vergoe-
ding is gebaseerd op drie componenten: 
de aansluitingswerken, de aangevraagde 

capaciteit en de installatie van de meter. 
De eerste twee componenten vertonen 
de grootste verschillen tussen de steden 
die in de benchmark zijn opgenomen 
(afbeelding 1.17). Het vaste tarief voor 

aansluitingswerken ligt het hoogst 
in Brussel (EUR 12.360) en in Luik  
(EUR 9.777). De gemiddelde kostprijs in 
de andere steden bedraagt EUR 5.576. 
In Charleroi, Luik en Namen liggen de 
capaciteitskosten bijna vier keer hoger 
dan in Antwerpen, Brugge en Gent.74 
De vergoedingen voor de installatie 
van een meter variëren van EUR 1.625 
in Antwerpen, Brugge en Gent tot  
EUR 2.200 in Brussel. Netbeheerders 
rekenden ook een vergoeding aan voor 
een gedetailleerd onderzoek om na te 
gaan of het net de aangevraagde capa-
citeit zou kunnen verwerken. Dat onder-
zoek kost in Luik EUR 1.066, tegenover 
EUR 612 en EUR 670 in de andere steden.

De klant kan een keuze maken uit alle 
transformatorbedrijven die op de markt 
actief zijn. De kosten voor de aankoop 
en de installatie van een transformator -  
EUR 35.000 in alle steden uit de bench-
mark, of 70 % van de totale aansluitings-
kosten - worden door de consument 
gedragen (afbeelding 1.18). De klant 
betaalt ook een kleine vergoeding (onge-
veer EUR 250) voor de inspectie van de 
interne bedrading.

De elektriciteitsbevoorrading is 
het betrouwbaarst in Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Gent
Naast de efficiëntie van de verwerking van 
aanvragen voor het verkrijgen van elektri-
citeit meet Doing Business ook de betrouw-
baarheid van de elektriciteitslevering en 
de transparantie van de tarieven. Daarbij 
wordt een index gehanteerd die locaties 
punten geeft op een schaal van 0 tot 8. 
Een geautomatiseerd systeem monitort 
de stroomuitvallen en de hersteldiensten 
in alle Belgische steden en onafhankelijke 
energietoezichthouders op gewestelijk 
niveau monitoren de prestaties van de net-
beheerders. De frequentie en de duur van 
de stroomuitvallen verschillen van stad tot 
stad. Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent 
beschikten in 2019 over de betrouwbaar-
ste stroomvoorziening, waarbij elke klant 
gemiddeld genomen met 0,4 dienstonder-
brekingen werd geconfronteerd die samen 
23 minuten duurden (afbeelding 1.19). De 

AFBEELDING 1.17 De aansluitings- en de capaciteitskosten bepalen de variaties in de kostprijzen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport 
zijn gepubliceerd.

AFBEELDING 1.16 Elektriciteit verkrijgen gaat het snelst in Charleroi, Luik, Gent en Namen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: Aangezien de procedures (i) ‘een elektriciteitsleveringscontract ondertekenen’, (ii) ‘een interne bedradings-
inspectie krijgen’, (iii) ‘een transformator installeren’ en (iv) ‘een inspectie op de geïnstalleerde transformator ontvan-
gen’ gelijktijdig worden uitgevoerd met de procedures die in de afbeelding worden weergegeven (‘aanvraag verwerken 
en prijsopgave verzenden’ en ‘aansluitingswerken’) wordt de hiervoor benodigde tijd in deze procedures meegeteld. 
De ondertekening van het elektriciteitsleveringscontract en de ontvangst van de interne bedradingsinspectie worden 
uitgevoerd terwijl de DNB de aanvraag voor een nieuwe aansluiting verwerkt; beide procedures nemen evenveel tijd in 
beslag in de verschillende steden (respectievelijk 2 dagen en 1 dag). De installatie van de transformator, die plaatsvindt 
terwijl de DNB de externe aansluitingswerken voltooit, neemt 30 dagen in beslag. In alle steden van de benchmark 
neemt de inspectie van de transformator 1 dag in beslag. Voor meer informatie verwijzen we naar de toelichtingen 
of afbeelding 15 voor de opeenvolging van de procedurestappen. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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AFBEELDING 1.18 Vergoedingen in 
verband met de transformator lopen in 
België op tot meer dan twee derde van 
de kosten voor de aansluiting op het 
elektriciteitsnet

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business 
databanken.
Opmerking: ‘Externe aansluitingsvergoedingen en 
andere vergoedingen’ omvatten (i) het vaste tarief voor 
de aansluitingswerken, (ii) de vergoeding op basis van  
de aangevraagde capaciteit, (iii) de vergoeding voor 
de installatie van de meter, (iv) de vergoeding voor het 
gedetailleerde onderzoek en (v) de vergoeding voor 
de inspectie van de interne bedrading. ‘Vergoedingen 
in verband met de transformator’ omvatten 
vergoedingen voor (i) de aankoop en de installatie 
van de transformator en (ii) de inspectie van de 
transformator. De gegevens voor Brussel worden pas 
als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 
2021-rapport zijn gepubliceerd.

stroom viel het vaakst uit in Charleroi, Luik 
en Namen, waar elke klant per jaar met 
gemiddeld 1,2 dienstonderbrekingen werd 
geconfronteerd, met een totale duur van 
46 minuten. Dit leverde een score van 7 
op 8 punten op de index op. In Antwerpen, 
Brugge en Gent voorzien de DNB's een 
vergoeding voor stroomuitvallen van meer 
dan 4 uur; in andere steden hanteren 
DNB's een limiet van minstens 6 uur.75 De 
elektriciteitstarieven zijn online beschik-
baar en de netbeheerders in alle steden 
van de benchmark brengen hun klanten 
vooraf op de hoogte van tariefwijzigingen.

WAT KAN NOG WORDEN 
VERBETERD?

Het goedkeuringsproces voor het 
verkrijgen van elektriciteit stroomlijnen
In België moeten ondernemers rekening 
houden met lange wachttijden wanneer 
distributiemaatschappijen graafwerkzaam-
heden moeten coördineren met andere 
nutsbedrijven en om de nodige toelatingen 
voor de graafwerkzaamheden te verkrijgen. 
Hoewel de DNB's die eisen in opdracht 
van de ondernemer vervullen, verlengt die 

wachtperiode de volledige duur van het 
proces om een elektriciteitsaansluiting te 
verkrijgen. Als de wetgevers de eisen en 
de wettelijk toegelaten tijd zouden defini-
eren op basis van de complexiteit van een 
project, zou de totale tijd om elektriciteit te 
verkrijgen, kunnen worden ingekort. Bij zo’n 
aanpak zouden eenvoudige aansluitingen 
sneller kunnen worden uitgevoerd, waar-
door de instanties die hun goedkeuring 
moeten verlenen, zich op complexere 
projecten zouden kunnen concentreren. In 
Nederland maakt de gemeente Enschede 
een onderscheid tussen werkzaamheden 
op het openbaar domein op basis van hun 
lengte. Voor werkzaamheden waarbij een 
weg van minder dan 25 meter moet wor-
den overgestoken, hoeft geen toelating te 
worden aangevraagd voor graafwerkzaam-
heden op de openbare weg.76

Ook in België zou men de tijd om een 
elektriciteitsaansluiting te verkrijgen, 
kunnen inkorten door de vereiste goed-
keuringen in één enkele goedkeuring 
samen te brengen. Brussel gebruikt al een 
geïntegreerd platform (Osiris) om het 
goedkeuringsproces te vereenvoudigen. 
Via dit platform coördineert de distribu-
tiemaatschappij de graafwerkzaamheden 
met andere nutsbedrijven en vervult alle 
eisen om met de aansluitingswerken te 
beginnen (afbeelding 1.20). Ondanks dat 
Brussel over het meest geavanceerde en 
geïntegreerde platform van de steden 
uit de benchmark beschikt, duurt het 
echter even lang als in Wallonië om alle 
goedkeuringen te verkrijgen (vijf weken). 
Het verkrijgen van goedkeuringen voor 
de bouwplaats kan in Brussel zowel 
institutioneel als administratief een 
complexe uitdaging zijn. In andere steden 
kunnen de gebruikers slechts sommige 
van de vereiste goedkeuringen via het 
onlineplatform verkrijgen. In Charleroi, 
Luik en Namen bijvoorbeeld verkrijgt de 
aannemer van de DNB toelating voor 
het plaatsen van verkeersborden van 
de lokale politie, maar gebruikt hij het 
Powalco-platform om de coördinatie van 
de werken op de bouwplaats op te starten 
en om toestemming te verkrijgen om de 
weg open te breken. Het GIPOD-platform 

AFBEELDING 1.19 Charleroi, Luik en Namen werden in 2019 met het grootste aantal 
en de langste stroomuitvallen geconfronteerd

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel en de EU-gemiddelden worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing 
Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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in Antwerpen, Brugge en Gent wordt 
dan weer alleen gebruikt om de werken 
op de werf te coördineren. Een goed 
ontworpen geïntegreerd platform zou 
kunnen vermijden dat netbeheerders in 
de toekomst voor hetzelfde project nog 
met meerdere maatschappijen contact 
moeten opnemen.

Om het proces voor het verkrijgen van 
elektriciteit te stroomlijnen, is de creatie 
van onlineplatforms - zoals die van de 
Franse distributiemaatschappij Enedis 
die in 2017 werden geïntroduceerd - een 
optie voor de Belgische overheden en 
netbeheerders. Sinds Enedis zowel naar 
buiten als naar binnen gerichte platforms 
introduceerde, kon de tijd voor de behan-
deling van een aanvraag van een elek-
triciteitsaansluiting door bedrijven met 
bijna drie weken worden ingekort. Extern 
gebruiken klanten het online portaal om 

aanvragen tot aansluiting in te dienen, 
samen met alle nodige ondersteunende 
documentatie. Intern implementeerde 
Enedis een uniform datamanagementop-
lossing waarmee zowel de klantenservice 
als de verantwoordelijke afdeling voor de 
nieuwe aansluitingen, de aanvragen kan 
ontvangen en verwerken. Het systeem 
vergemakkelijkt niet alleen de interne 
tracering van aanvragen, maar stelt de 
elektrisch ingenieur ook in staat om 
sneller een analyse uit te voeren en om 
sneller te antwoorden op vragen van 
klanten. De verantwoordelijke afdeling 
voor de aansluitingen kan werken op het 
terrein dan ook efficiënter toewijzen aan 
de technische medewerkers.

Om de wachttijden voor nieuwe aanslui-
tingen in te korten zou België de ervaringen 
in het Verenigd Koninkrijk kunnen bestu-
deren. In 2017 introduceerde Ofgem, de 

toezichthouder in het VK, het ICE-initiatief 
(Incentive on Connections Engagement) om 
distributienetbeheerders aan te moedigen 
om externe aansluitingswerken sneller 
uit te voeren. Overeenkomstig de ICE-
richtlijnen moeten de nutsbedrijven de 
nodige gegevens voorleggen waarmee ze 
kunnen aantonen dat ze tijdig de vragen 
van hun klanten beantwoorden in over-
eenstemming met hun engagementen op 
het vlak van klantenservice. DNB’s kunnen 
worden beboet als ze niet aan die eisen 
voldoen. Bovendien implementeerde één 
DNB, UK Power Networks, een nieuw soft-
waresysteem - het ICP Design Fast Track 
and Approved Designer Scheme - dat de 
mogelijkheid biedt om rechtstreeks con-
tact op te nemen met onderaannemers en 
hun vooruitgang te traceren. Het nutsbe-
drijf introduceerde ook gemeenschappelij-
ke ontwerp- en planningsvereisten voor de 
werkzaamheden en materiaalspecificaties 
voor onderaannemers die externe werken 
uitvoeren. Ten gevolge van die initiatieven 
slaagde UK Power Networks erin om de 
tijd om een nieuwe elektriciteitsaansluiting 
te realiseren, met één maand in te korten. 
In het Verenigd Koninkrijk duurt het 46 
dagen voordat de aansluitingswerken 
worden uitgevoerd - wat drie keer sneller 
is dan de gemiddelde waarde die wordt 
genoteerd in de zeven Belgische steden 
van de benchmark.

Strenge wettelijke tijdslimieten invoeren 
om externe aansluitingswerken uit te 
voeren
De drie Belgische gewesten hanteren 
wettelijke tijdslimieten voor de verwer-
king van aanvragen voor nieuwe aanslui-
tingen door distributiemaatschappijen. 
Toch legt alleen Vlaanderen een termijn 
vast waarin de netbeheerders de externe 
aansluitingswerken moeten uitvoeren.77 
In verschillende EU-lidstaten, waaronder 
Italië, Nederland, Polen en Spanje - die 
allemaal wettelijke tijdslimieten han-
teren op nationaal niveau - beboet de 
toezichthouder netbeheerders als ze er 
niet in slagen om de aansluiting binnen 
de vastgelegde termijn af te werken. Het 
gebrek aan wettelijk voorgeschreven 
deadlines en automatische boetes bij de 

AFBEELDING 1.20 In Brussel verkrijgen distributiemaatschappijen alle nodige 
toelatingen via één enkel elektronisch platform

Bron: Federaal contactpunt voor informatie over kabels en leidingen  
(https://www.osiris.brussels/Modules/Management/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f).
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overschrijding van de deadlines, biedt 
netbeheerders de mogelijkheid om het 
proces uit te stellen. Het is even belang-
rijk dat de wettelijke tijdslimieten niet te 
ruim zijn.

Transparantie en verantwoordelijk-
heidszin vergroten door statistische ge-
gevens te verzamelen en te publiceren
Het is van essentieel belang dat de 
agentschappen die bij het proces van 
het verkrijgen van elektriciteit worden 
betrokken (gemeenten, distributiemaat-
schappijen, stroomleveranciers, lokale 
politieafdelingen enz.) gegevens over 
verwerkingstijden openbaar maken. Dan 
kunnen ondernemers de wachttijden 
op een correcte manier inschatten. In 
Oostenrijk publiceert de toezichthouder 
de Kommerzielle Qualität Strom, een 
gestandaardiseerd rapport over de 
stroomsector met overzichtelijke gege-
vens over het aansluitingsproces voor 
nieuwe aansluitingen.78 De gegevens 
daarvoor worden elk jaar verzameld op 
basis van een vragenlijst die door de nuts-
bedrijven wordt ingevuld. Het rapport 
bevat gegevens over de verwerkingstij-
den van aanvragen en de tijd om een 
aansluiting te realiseren op verschillende 
spanningsniveaus, waardoor de gegevens 
gemakkelijk kunnen worden vergeleken 
tussen steden en nutsbedrijven. Een 
vergelijkbaar datagestuurd rapport zou 
de Belgische elektriciteitssector kunnen 
helpen stroomlijnen - en ondernemers en 
netbeheerders helpen om duidelijke en 
realistische verwachtingen te omschrij-
ven. Datarapportering zou ook kunnen 
worden gebruikt als indirecte maatregel 
om de nutsbedrijven voor hun verant-
woordelijkheid te plaatsen en om hen te 
stimuleren om beter te presteren.

Stroomleveranciers toestaan om 
aanvragen voor nieuwe aansluitingen 
in te dienen
Klanten de kans bieden om een aansluiting 
aan te vragen via een stroomleverancier 
- in plaats van rechtstreeks via de distri-
butiemaatschappij - helpt het aantal pro-
cedures te beperken die moeten worden 
gevolgd om een elektriciteitsaansluiting 

te verkrijgen. Deze benadering is een 
combinatie van twee stappen: een nieuwe 
aansluiting aanvragen en het leveringscon-
tract ondertekenen. In Italië, waar klanten 
vier procedures moeten doorlopen om 
elektriciteit te verkrijgen (twee minder dan 
in België) - kunnen klanten een aanvraag 
indienen via de leverancier die ze zelf 
hebben gekozen. Belgische netbeheerders 
en stroomleveranciers delen al een intern 
platform, Atrias, om met elkaar te com-
municeren over de aansluitingswerken 
en het leveringscontract.79 De overheden 
zouden dit platform kunnen uitbreiden, 
zodat leveranciers langs die weg de 
netbeheerder op de hoogte kunnen bren-
gen van een aanvraag voor een nieuwe 
aansluiting zonder dat de klant daarvoor 
zelf eerst contact moet opnemen met de 
netbeheerder.

De kosten voor het verkrijgen van 
een nieuwe elektriciteitsaansluiting 
evalueren en de optie aanbieden 
om de aansluitingsvergoedingen in 
afbetalingstermijnen te betalen
Nieuwe elektriciteitsaansluitingen in 
België kunnen duur uitvallen. Vooral 
middenspanningsaansluitingen zijn bij-
zonder duur omdat klanten in dat geval 
een transformator moeten aankopen en 
installeren voordat de netbeheerder het 
magazijn op het netwerk aansluit. Voor 
de meeste kmo’s zijn deze kosten een 
zware last. Ook distributiemaatschap-
pijen rekenen voor de voorbereiding van 
een gedetailleerd onderzoek in het kader 
van het aanvraagproces een vergoeding 
aan - die globaal genomen als hoog wordt 
beschouwd. Volgens de gegevens waar-
over Doing Business beschikt, rekenen 
nutsbedrijven in 23 andere EU-lidstaten 
geen aanvraag gerelateerde vergoedin-
gen aan. In sommige economieën wordt 
een deel van het aansluitingsproces 
gesubsidieerd. In Frankrijk bijvoorbeeld is 
een elektriciteitsaansluiting relatief goed-
koop (EUR 2.156). Die lagere kostprijs is 
onder meer te danken aan het feit dat de 
federale regering de gemeenten verplicht 
om een deel van de aansluitingskosten 
te financieren, waardoor ondernemers 
vooraf minder moeten betalen.80

Klanten de mogelijkheid bieden om de 
aansluitingsvergoeding in termijnen te 
betalen of nadat de aansluitingswerken 
zijn voltooid, zou een goede zaak zijn 
voor ondernemers. In Brussel, Charleroi, 
Namen en Luik, wordt pas met de aan-
sluitingswerken begonnen zodra de klant 
de aansluitingsvergoeding volledig heeft 
betaald. Intussen worden wel al lokale 
‘good practices’ toegepast in België: klan-
ten in Antwerpen, Brugge en Gent betalen 
de distributiemaatschappij pas nadat de 
externe aansluiting is uitgevoerd. België 
zou hiervoor in de richting van Kroatië 
kunnen kijken, waar de externe werken 
beginnen zodra de ondernemer minstens 
50 % van de aansluitingsvergoeding 
heeft betaald.81 De overige 50 % wordt 
betaald kort voordat de aansluiting van 
stroom wordt voorzien.

Externe certificeringen vervangen met 
zelfcertificering voor compliance
Ondernemers in België moeten een 
extern kantoor inschakelen om de interne 
bedrading van het magazijn te inspecte-
ren en de transformator na installatie te 
certificeren. Deze agentschappen stellen 
dan een certificaat op waarin ze verklaren 
dat de installatie in overeenstemming 
met de wettelijke en de veiligheidsnor-
men werd uitgevoerd. Dit certificaat is 
nodig om het proces voor het verkrijgen 
van elektriciteit af te ronden. Volgens de 
gegevens van Doing Business bieden 15 
EU-lidstaten - waaronder Denemarken 
en Duitsland - ondernemers de mogelijk-
heid om de certificering zelf uit te voeren. 
Ze hoeven daarvoor dus geen beroep 
te doen op een extern bedrijf. Externe 
certificeringen kunnen worden geschrapt 
wanneer gecertificeerde elektriciteitsaan-
nemers de bedrading van het elektrische 
net voltooien en de verantwoordelijkheid 
op zich nemen om de kwaliteit van hun 
werk en de overeenstemming ervan met 
de wet te certificeren. Dezelfde manier 
van werken zou kunnen worden toege-
past bij de certificering van de installatie 
van de transformator. Op die manier 
zouden de tijd en het aantal procedures 
die moeten worden gevolgd om een elek-
triciteitsaansluiting te verkrijgen in België 
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kunnen worden teruggebracht zonder dat 
dit ten koste gaat van de veiligheid. Voor 
het invoeren van zo’n maatregel is wel 
een behoorlijke regulering van elektri-
ciens van essentieel belang. De invoering 
van een zelfcertificeringssysteem moet 
gepaard gaan met wettelijke bepalingen 
die de kwalificatievereisten en de para-
meters voor de beroepsaansprakelijkheid 
specificeren.

De betrouwbaarheid van de 
stroomtoevoer verbeteren
De meeste EU-lidstaten, waaronder 
België, leggen financiële boetes op aan 
distributiemaatschappijen die er niet 
in slagen om een betrouwbare elektri-
citeitsvoorziening te garanderen voor 
hun klanten. Financiële boetes vormen 
incentives voor distributiemaatschap-
pijen om het hele jaar door en over hun 
volledige werkgebied de levering te 
verzekeren. Financiële sancties alleen 
volstaan echter niet. Het aantal en de 
duur van stroomuitvallen zo beperkt 
mogelijk houden, is van essentieel belang 
voor zowel de economie als de samenle-
ving. Een inzicht in de redenen waarom 
de stroom in Charleroi, Namen en Luik 
vaker en langer uitvalt dan in de andere 
vier steden van de benchmark, vormt 
kostbare kennis die overheden kunnen 
gebruiken om de betrouwbaarheid van 
de stroomvoorziening te verbeteren. 
Een distributiemaatschappij is de laatste 
schakel in de ‘supply chain’ voor elektri-
citeit. Veel marktspelers zijn betrokken 
in de opwekking, de transmissie en de 
distributie van elektriciteit. Bovendien 
wordt de betrouwbaarheid rechtstreeks 
beïnvloed door talrijke factoren die 
afhankelijk zijn van elkaar. Veel lijkt erop 
te wijzen dat de investeringsniveaus 
in de opwekking van elektriciteit, de 
tariefniveaus en de aanrekeningstarieven, 
de operationele efficiëntie van de netbe-
heerders en het overkoepelende regelge-
vende kader essentiële factoren zijn bij de 
bepaling van de betrouwbaarheid van de 
levering.82
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De Coperfin-hervorming van de Belgische 
regering, die in 2000 werd opgestart, had 
ten doel om de structuur en de operaties 
van de FOD Financiën te moderniseren.83 

De Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die 
behoort tot de FOD Financiën, werd hierbij 
het belangrijkste overheidsagentschap dat 
verantwoordelijk is voor de registratie 
van onroerend goed en het beheer van 
het landbeheersysteem. De AAPD omvat 
vier administraties,84 waaronder de Admi-
nistratie Opmetingen en Waarderingen 
(kadaster) - die verantwoordelijk is voor 
het updaten van het kadasterplan, de 
toekenning van een identificatienummer 
aan elk perceel en het vastleggen van een 
kadastraal inkomen voor elke eigendom - 
en de Administratie Rechtszekerheid, die 
verantwoordelijk is voor de inning van de 
registratierechten en het bijwerken van de 
patrimoniumdocumentatie.85 De Admi-
nistratie Rechtszekerheid, die in mei 2018 
werd gereorganiseerd, werkt in het hele 
land samen met 48 kantoren rechtszeker-
heid, die in de plaats zijn gekomen van de 
voormalige hypotheekkantoren.86

Gemiddeld is de registratie van 
onroerend goed het snelst en het 
minst duur in Vlaanderen
Eigendomsrechten worden in België op 
federaal niveau geregeld.87 Een eigendom 
registreren is het gemakkelijkste in Brugge 
en Gent en het moeilijkste in Namen en 
Brussel (tabel 1.8). In Brugge en in Gent kan 
de volledige procedure in amper 35 dagen 
worden afgewerkt - wat aanzienlijk minder 
is dan in Brussel (56 dagen). Gemiddeld 
betalen ondernemers in Brussel, 
Charleroi, Luik en Namen EUR 51.64188 
meer om eigendom te registreren dan in 
Antwerpen, Brugge en Gent. Dit verschil 
is voornamelijk toe te schrijven aan de 
hogere registratierechten in het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië  
(12,5 % van de waarde van het eigendom 
ten opzichte van 10 % in Vlaanderen).89

Registreren van eigendom neemt 
in België meer tijd in beslag en is 
duurder dan in de meeste andere 
EU-lidstaten
In België moeten voor de overdracht van 
een eigendom tussen twee binnenlandse 
private ondernemingen acht procedures 
worden doorlopen, die gemiddeld 42 
dagen in beslag nemen en waarvoor  
11,6 % van de eigendomswaarde moet 
worden betaald. Ondernemers die in 
België een eigendom registreren hebben 
daar in België meer tijd en geld voor nodig 
dan het EU-gemiddelde.90 In slechts 
drie EU-lidstaten duurt het langer om 
een eigendom te registreren: Duitsland, 
Slovenië en Polen. In Portugal en Zweden, 
de best presterende economieën in het 
subdomein ‘Procedure’ kan de registratie 
van onroerend goed in één procedure 
worden afgewerkt; in Nederland heeft 
men hiervoor slechts drie dagen nodig. De 
kosten om een eigendom in België over te 
dragen ligt meer dan dubbel zo hoog dan 
het EU-gemiddelde, waardoor het land (na 
Malta) de op één na duurste economie 
in de EU is om eigendom te registreren. 
Met 23 punten op 30 presteren Belgische 
steden goed op het vlak van de kwaliteit 

van de landbeheerindex. Ze zitten daar-
mee net boven het EU-gemiddelde (22,9 
punten) (afbeelding 1.21).

In alle Belgische steden moeten 
dezelfde acht procedures worden 
doorlopen om eigendom te 
registreren
Hoewel partijen op een wettige manier 
kunnen overeenkomen om via een 
onderhandse akte - die vervolgens bin-
nen de vier maanden bij de Administratie 
Rechtszekerheid moet geregistreerd wor-
den - eigendom te verkopen zonder dat 
daarvoor een notariële akte moet worden 
opgesteld, kan een dergelijke onderhand-
se akte niet worden overgeschreven en is 
ze ook niet tegenstelbaar tegen derden 
bij een geschil.91 De meeste ondernemers 
doen dan ook een beroep op de diensten 
van een notaris om de nodige documen-
ten te verkrijgen en om de verkoopakte 
op te stellen en te authenticeren op basis 
van de overeenkomst tussen partijen en 
om de overdracht te registreren, zodat de 
verkoop tegenstelbaar wordt.92 De docu-
mentatie omvat een stedenbouwkundig 
uittreksel van de gemeente, waarin de lig-
ging van het eigendom wordt beschreven 

Registreren van eigendom

TABEL 1.8 Eigendom registreren is in Brussel duurder en duurt ook langer dan in alle 
andere steden die in de benchmark werden opgenomen

Stad Rangschikking
Score  

(0–100)
Procedures  

(aantal)
Tijd 

(dagen)

Kosten  
(% van 

vastgoedwaarde)

Kwaliteit van de 
landbeheer index 

 (0–30)

Brugge 1 58,52 8 35 10,2 23

Gent 2 58,52 8 35 10,2 23

Antwerpen 3 57,80 8 41 10,2 23

Charleroi 4 53,76 8 40 12,7 23

Luik 5 53,64 8 41 12,7 23

Namen 6 53,28 8 44 12,7 23

Brussel 7 51,84 8 56 12,7 23

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De rangschikkingen worden berekend op basis van de niet-afgeronde scores, terwijl de scores met slechts 
twee cijfers in de tabel worden weergegeven. De rangschikkingen zijn gebaseerd op de gemiddelde scores voor de 
procedures, de tijd en de kosten voor het registreren van eigendom en voor de kwaliteit van de landbeheerindex. De 
score wordt genormaliseerd op een schaalverdeling van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Voor 
meer details verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Over Doing Business en Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing 
Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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en de verschillende vergunningen en 
certificaten worden opgesomd, en een 
uittreksel van het betrokken kantoor 
Rechtszekerheid, dat de rechten van der-
den op het eigendom voor de komende 
30 jaar controleert.

De notaris moet ook belastingcertificaten 
verkrijgen die aantonen dat de verkoper 
geen schulden heeft bij de belastingdien-
sten op federaal, gewestelijk, provinciaal 
en gemeentelijk niveau, evenals een 
bodemattest van de bevoegde instantie 
op gewestelijk niveau,93 een uittreksel van 
het kadaster en een kadastraal plan.

Nadat de partijen de notariële akte hebben 
ondertekend, registreert de notaris de akte 
(kader 1.5) en vraagt aan het kantoor 
Rechtszekerheid de overschrijving ervan 
binnen de 15 dagen, zodat de akte tegen-
stelbaar is aan derden (afbeelding 1.22).

De tijd om uittreksels te 
verkrijgen en de overschrijving 
en de registratie van de notariële 
akte bepalen de tijdverschillen
Tijdverschillen zijn voornamelijk toe te 
schrijven aan de verschillende procedures 
die worden gevolgd voor het verkrijgen van 
het gemeentelijke stedenbouwkundig uit-
treksel, het hypothecair getuigschrift voor 
30 jaar van het kantoor Rechtszekerheid, 
het bodemattest van de gewestelijke data-
base en de tijd voordat de ondertekende 
notariële akte wordt geregistreerd en over-
geschreven in het kantoor Rechtszekerheid 
(afbeelding 1.23).

De tijd die nodig is om het stedenbouw-
kundig uittreksel te verkrijgen, varieert 
het meest, van 14 dagen in Brugge en 
Gent tot 30 dagen in Brussel. In alle 
zeven steden vraagt de notaris het ste-
denbouwkundig uittreksel rechtstreeks 

bij de gemeente aan. De procedures 
verschillen echter voor het indienen, 
het verwerken en de afgifte van de 
uittreksels. Luik is de enige stad waar de 
notaris het stedenbouwkundig uittreksel 
per aangetekend schrijven aanvraagt en 
ontvangt. In Charleroi en Namen biedt 
de gemeente sinds kort de mogelijkheid 
om aanvragen per mail aan te vragen. De 
uittreksels zelf worden echter nog altijd 
met de gewone post verzonden (tabel 
1.9). De leveringstijden zijn korter in 
gemeenten waar notarissen het uittreksel 
elektronisch kunnen verkrijgen - hetzij via 
een specifiek portaal of per mail.

Afhankelijk van de locatie duurt het 
tussen 15 en 19 dagen om het hypothe-
cair getuigschrift voor 30 jaar van het 
kantoor Rechtszekerheid te ontvangen. 
Dit proces duurt iets langer in Brussel 
(wegens het hoge aantal transacties en 

AFBEELDING 1.21 Belgische steden doen het minder goed dan EU-lidstaten op het vlak van de efficiëntie, maar scoren wel goed op 
het vlak van de kwaliteit van het landbeheer

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden worden gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden 
voor de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business worden gemeten. De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Georgië en Noorwegen hebben ook één procedure.
** Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kiribati en Saudi-Arabië hebben ook een kostprijs van 0,0% van de waarde van het onroerend goed.
*** Rwanda, Taiwan en China scoren ook 28,5 punten.
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KADER 1.5 Notarissen in België vervulden de meeste taken voor de registratie van onroerend goed zelfs voor de COVID-19-
pandemie reeds elektronisch

De afgelopen twee decennia is het werk van notarissen in België steeds meer gedigitaliseerd. Tegenwoordig kan een notaris de 
meeste ‘due diligence’ documenten opvragen via het e-Notariaat portaala dat door de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat (Fednot) wordt beheerd en die gecentraliseerde toegang biedt tot overheidsapplicaties. Binnenkort - zodra de hervor-
ming gebruikers de mogelijkheid biedt om het hypothecair getuigschrift voor 30 jaar zelf via een platform te verkrijgen - zullen 
notarissen alleen nog het gemeentelijke stedenbouwkundig uittreksel afzonderlijk voor elke stad moeten aanvragen (elke ge-
meente gebruikt hierbij haar eigen proces). In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest moeten notarissen ook het bodemattest 
rechtstreeks op de website van Leefmilieu Brussel aanvragen. In Wallonië en Vlaanderen daarentegen zullen die attesten ver-
krijgbaar zijn via de platforms van de gewestelijke agentschappen, die in e-Notariaat zijn geïntegreerd.

De COVID-19-pandemie leidde nog tot andere veranderingen. Tot 2020 moesten de partijen de notariële akte persoonlijk in 
het kantoor van de notaris ondertekenen. Om ook tijdens de coronacrisis eigendomsoverdrachten mogelijk te maken, stemden 
de overheden een nieuwe wetb met verschillende bepalingen betreffende het notarisberoep en waarin ook de mogelijkheid 
werd gecreëerd om een authentieke digitale volmacht uit te voeren via videoconferentie. Hierdoor hoeven de partijen niet meer 
persoonlijk voor de notaris te verschijnen om een volmacht toe te kennen of de notariële akte te verlijden waarvoor reeds een 
volmacht werd toegekend.c

a.  Het e-Notariaat portaal, dat in 2001 werd ingevoerd, linkt en integreert notarissoftwarepakketten en apps waarmee notarissen hun administratieve 
werklast kunnen vereenvoudigen op verschillende praktische domeinen in samenwerking met federale en gewestelijke overheidsdiensten. Voor 
eigendomsoverdrachten zoals in de Doing Business casestudy biedt het e-Notariaat portaal notarissen een gecentraliseerd platform om belastingaangiften, 
bodemattesten (in Vlaanderen en Wallonië) en kadastrale gegevens aan te vragen en te verkrijgen voor de registratie en de overschrijving van de notariële 
akte. Het E-notariaat portaal is bereikbaar via https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3-4874-92c4-ac07012
44150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28. 

 Meer informatie over de resources die door Fednot worden beschikbaar gesteld, vindt u op https://www.fednot.be/.
b.  Wet van 30 april 2020 (Belgisch Staatsblad 4 mei 2020) tot wijziging van artikel 18quinquies van de Wet van Ventôse (de organieke wet op het notariaat). 
c. De partijen kunnen zichzelf identificeren met de ‘Itsme’-app (een mobiele app waarmee gebruikers zich kunnen identificeren via een vingerafdruk of een 

toegangscode (https://www.itsme.be/en/) of met een kaartlezer die met e-ID werkt (de Belgische elektronische identiteitskaart) en de juiste pincode. 
Zie in dit verband https://finance.belgium.be/en/faq/creating-and-stopping-power-attorney#q1.

AFBEELDING 1.22 Eigendomsoverdracht in België impliceert interacties met federale, gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
* Stedenbouwkundige uittreksels aangevraagd en ontvangen via online portaal, mail of post, afhankelijk van de gemeente. Zie tabel 1.9 voor meer informatie.
** Op het moment van de gegevensverzameling werden hypothecaire getuigschriften voor 30 jaar per mail aangevraagd en per post bezorgd. Na het koninklijk besluit van 11 
november 2019 staat een hervorming op stapel met de oprichting van een selfserviceplatform voor notarissen waarop ze online hypothecaire getuigschriften kunnen aanvragen bij het 
bevoegde kantoor Rechtszekerheid. De implementatie van de hervorming wordt verwacht tegen de lente van 2021. Als tussentijdse maatregel beschikken notarissen sinds december 
2020 over de optie om het hypothecair getuigschrift vvoor 30 jaar rechtstreeks in hun My e-Box-applicatie te ontvangen. Deze veilige elektronische mailbox kan officiële documenten 
ontvangen, opslaan en beheren namens overheidsinstellingen en -diensten. Van deze tussentijdse maatregel werd in de praktijk op het moment van de publicatie slechts sporadisch 
gebruikgemaakt.
*** Sinds 4 mei 2020 kunnen partijen een authentiek digitaal mandaat verlenen om de akte in hun naam te ondertekenen.

Stedenbouwkundig uittreksel van gemeente ontvangen 

Hypothecair getuigschrift 30 jaar verkregen van kantoor Rechtszekerheid   

Belastingattesten verkregen van belastingdienst en dienst sociale zekerheid 

Bodemattest verkregen van gewestelijke database    

Uittreksel en plan verkregen van Kadaster   

Notariële akte opgesteld door notaris 

Verzending van de notariële akte voor registratie en overschrijving naar kantoor Rechtszekerheid  

Private verkoopovereenkomst door partijen aan notaris bezorgd 

Procedure InteractieNiveau kantoor 

Notaris Federale dienst Gewestelijke dienst Gemeentelijke dienst

Proces verschilt van gemeente tot gemeente* 

Aangevraagd per mail en ontvangen per post**  

e-Notariaat portaal

e-Notariaat portaal voor Wallonië en Vlaanderen. 
Platform Leefmilieu Brussel voor Brussel     

e-Notariaat portaal 

Persoonlijk of videoconferentie***

e-Notariaat portaal 

Persoonlijk of per mail 

https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3-4874-92c4-ac0701244150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28
https://www.e-notariaat.be/tb/html/pages?TAM_OP=selectidp&code=1fa9c21b-98d3-4874-92c4-ac0701244150&comparison=EXACT&relaystate=f1171977-5dbb-4f81-869a-d24766241c8f&authnmethod=28
https://www.fednot.be/
https://www.itsme.be/en/
https://finance.belgium.be/en/faq/creating-and-stopping-power-attorney#q1
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de tweetaligheid) en Antwerpen (wegens 
de onderbezetting).94

In Brussel duurt het ook langer dan in 
andere steden om het bodemattest te 
verkrijgen van de gewestelijke over-
heidsdiensten (gemiddeld 10 dagen). In 
Waalse steden is het attest daarentegen 
onmiddellijk beschikbaar en in Vlaamse 
steden neemt het gemiddeld minder dan 
twee dagen in beslag.95 In Brussel - dat 
elk jaar ongeveer 30.000 aanvragen voor 
een bodemattest ontvangt96 - gebruiken 
notarissen het BRUSOIL webplatform 
voor het indienen en het ontvangen van 
hun attesten. In het geval geen gegevens 
van grondpercelen in het systeem zijn 
opgenomen, dienen de gegevens manu-
eel te worden verwerkt.

De tijd voor het overschrijven en de 
registratie van de eigendomstitel in 
het kantoor Rechtszekerheid verschilt 
ook aanzienlijk tussen de verschillende 
steden die in de benchmark zijn opgeno-
men. Zodra de partijen de notariële akte 
hebben ondertekend, dient de notaris de 
ondertekende akte in bij het lokale kan-
toor Rechtszekerheid voor overschrijving 
en registratie in de openbare registers, 
waarna de overdracht tegenstelbaar 
wordt ten opzichte van derden.97 De 
notaris moet de notariële akte binnen de 
15 dagen bij het kantoor Rechtszekerheid 
indienen.98 Anders wordt hem een boete 
opgelegd.99 De notaris verzendt de meta-
gegevens van de notariële akte100 naar 
het kantoor Rechtszekerheid. Hij gebruikt 
daarvoor de e-Registratie-app van het 
e-Notariaat portaal.101

In het kantoor Rechtszekerheid contro-
leert en aanvaardt het team dat verant-
woordelijk is voor de documentatie van 
het hypotheekkantoor de initiële door de 
notaris verzonden informatie102 voordat 
het die informatie doorstuurt naar de 
Registratiedienst. Zodra beide diensten 
de documentatie hebben geverifieerd en 
ze in hun respectieve systemen hebben 
goedgekeurd, ontvangt de notaris twee 
elektronische stempels die de overschrij-
ving en de registratie van de notariële 

AFBEELDING 1.23 Het stedenbouwkundig uittreksel verkrijgen en de notariële akte 
overschrijven zijn de procedures die de grootste tijdverschillen kunnen veroorzaken

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: In Wallonië (Charleroi, Luik en Namen) kunnen gebruikers het bodemattest onmiddellijk online verkrijgen. De 
gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

TABEL 1.9 Leveringstijden zijn korter in gemeenten waar de stedenbouwkundige 
uittreksels elektronisch kunnen worden uitgereikt

Stad
Aanvraag uittreksel door de 
notaris

Uittreksel ontvangen door 
de notaris

Leveringstijd  
(dagen)

Brugge Online platform* Online platform 14

Gent Mail Mail 14

Antwerpen Online platform** Online platform 18

Namen Gewone post of mail Gewone post 25

Luik Alleen aangetekend schrijven Aangetekend schrijven 29

Charleroi Gewone post of mail Gewone post 29

Brussel Mail Gewone post 30

Bron: Subnational Doing Business databank. 
Opmerking: De wettelijke termijn om het stedenbouwkundig uittreksel uit te reiken is in alle gemeenten gelijk (30 
kalenderdagen).
* In Brugge kunnen notarissen hun aanvraag voor een stedenbouwkundig uittreksel via het onlineplatform  
(https://www.brugge.be/vastgoedinfo) indienen en ontvangen.
** In Antwerpen verlopen de aanvraag- en verwerkingsprocedure voor zowel vastgoedinformatie als het 
stedenbouwkundig uittreksel volledig digitaal. Notarissen kunnen de uittreksels via het onlineplatform  
(http://vastgoed.antwerpen.be/aanvraag/aanvraagnotaris.aspx) indienen en ontvangen.
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akte bevestigen. Aanvragen worden het 
snelst verwerkt in Charleroi en in Luik 
(respectievelijk acht en negen dagen). 
Hetzelfde proces neemt 18 dagen in 
beslag in Antwerpen, wat naar verluidt 
toe te schrijven is aan de onderbezet-
ting;103 en duurt het langst in Brussel (23 
dagen). Eigendommen die vaker worden 
verkocht en met meerdere eigenaars 
vertragen de verwerkingssnelheid in de 
kantoren Rechtszekerheid in Brussel.

Registratierechten vormen het 
grootste deel van de kosten voor 
een eigendomsoverdracht
De kosten om eigendom te registreren 
omvatten de gewestelijke registratie-
rechten,104 andere vergoedingen die op 
nationaal, gewestelijk en gemeentelijk 
niveau worden vastgelegd, en het hono-
rarium van de notaris. De gewestelijk 
bepaalde registratierechten worden 
geheven op basis van de waarde van 
het eigendom en worden door de koper 
betaald. De registratierechten, die variëren 
van 10 % in Vlaanderen105 tot 12,5 % in 
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest,106 vormen 98,1 % van de totale 
kostprijs om een eigendom over te dra-
gen in Antwerpen, Brugge en Gent en  
98,5 % in Brussel, Charleroi, Luik en Namen 

(afbeelding 1.24). Van de steden die in de 
benchmark zijn opgenomen, laat Brugge 
de laagste totale kosten noteren om een 
eigendom over te dragen (EUR 210.740) en 
Brussel de hoogste (EUR 262.541).107

Voordat de koper de notariële akte 
ondertekent, moeten alle vergoedingen, 
inclusief de registratierechten, aan de 
notaris worden betaald. Zodra de akte 
is ondertekend, betaalt de notaris de 
registratierechten met een bankover-
schrijving, meestal via een openstaande 
rekening bij het kantoor Rechtszekerheid 
en verzendt de metagegevens voor 
de overschrijving van de akte naar het 
kantoor Rechtszekerheid. In Brussel en 
Wallonië betaalt de koper de registratie-
rechten voordat hij de verwerking van de 
overschrijving aanvraagt. Als hij dat niet 
doet, verwerpt het registratiekantoor de 
aanvraag na vier dagen. In Vlaanderen, 
waar de betaling sinds 2016 geen 
dwingende voorwaarde meer is voor 
de registratie, ontvangt de notaris een 
belastingaanslag van de Vlaamse belas-
tingdienst (VLABEL) na registratie bij het 
kantoor Rechtszekerheid.108 De notaris 
betaalt de registratierechten ten laatste 
op de laatste dag van de maand op de 
rekening van VLABEL. Anders wordt aan 

de notaris een boete wegens late betaling 
en interest aangerekend.

Honoraria voor de notaris, die in België 
zijn gestandaardiseerd en op een degres-
sieve schaal worden bepaald,109 vormen 
de op één na grootste component van 
de kostprijs voor de overdracht van een 
eigendom. Overal in het land bedra-
gen deze in totaal EUR 3.484,83 - of  
1,33 % van de totale kostprijs in Brussel 
en Wallonië en 1,65 % in Vlaanderen. 
‘Due diligence fees’ voor het onderzoeks-
werk door de notaris voordat de notariële 
akte kan worden opgesteld, vormen de 
rest van de kostprijs (en variëren van  
EUR 554 in Charleroi en Luik tot EUR 638 
in Gent). In alle steden zijn de vergoe-
dingen in verband met federaal geman-
dateerde procedures - waarbij de notaris 
documenten ontvangt van het kantoor 
Rechtszekerheid, de Belastingdienst en 
het Kadaster110 - en de uiteindelijke regis-
tratierechten die worden aangerekend 
door het kantoor Rechtszekerheid voor 
de overschrijving van de akte - in totaal 
goed voor EUR 473,80.111 De vergoeding 
voor het bodemattest, die op gewestelijk 
niveau wordt vastgelegd, varieert van  
EUR 30 in Wallonië tot EUR 38 in het 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest en  

AFBEELDING 1.24 De registratierechten zijn goed voor 98 % of meer van de totale kostprijs van een eigendomsoverdracht

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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EUR 54 in Vlaanderen.112 Een administra-
tieve vergoeding voor de uitreiking van 
het gemeentelijke stedenbouwkundig 
uittreksel is de enige lokale vergoeding 
die is verschuldigd bij het eigendoms-
overdrachtproces. Deze vergoeding is het 
hoogst in Gent (EUR 110); de andere ste-
den uit de benchmark rekenen daarvoor 
een bedrag tussen EUR 30 (Brugge) en 
EUR 90 (Antwerpen) aan.

De prestaties van de Belgische 
steden op het vlak van de kwaliteit 
van het landbeheer staan op één 
lijn met het EU-gemiddelde, maar 
er is nog ruimte voor verbetering
Alle Belgische steden in de benchmark 
scoren 23 op 30 wat betreft de kwaliteit 
van het landbeheer. De index die daar-
voor wordt gebruikt, meet hiervoor vijf 
aspecten: betrouwbaarheid van de infra-
structuur, transparantie van de informa-
tie, geografische dekking, oplossing van 
eigendomsgeschillen en gelijke toegang 
tot eigendomsrechten.113

Met betrekking tot de betrouwbaarheid 
van de infrastructuur, waarbij wordt 
gemeten of de landregistratie en het 
kaartsysteem (kadaster) gebruik kunnen 
maken van geschikte infrastructuur om 
hoge normen te waarborgen en fouten 
te beperken, scoren alle Belgische ste-
den 6 op 8 punten. Hoewel alle kaarten 
in de Administratie Opmetingen en 
Waarderingen (kadaster) in een volledig 
digitaal formaat worden bijgehouden, 
worden veel titels alleen gescand in het 
register voor onroerend goed (kantoor 
Rechtszekerheid). België beschikt al 20 
jaar lang over een elektronische databa-
se waar lasten in elektronisch formaat 
kunnen worden gecontroleerd - alle 
landeigendommen digitaliseren zou de 
betrouwbaarheid van het systeem ten 
goede komen, waardoor de steden van 
de benchmark voor deze component de 
hoogste score zouden kunnen behalen. En 
hoewel het kadaster en de landregistratie 
afzonderlijke databases onderhouden, 
zijn ze wel met elkaar gelinkt en in 
één enkele database samengebracht 
- PATRIS (Patrimoniaal Informatie 

Systeem) - waarmee de eigendomsge-
gevens gemakkelijker kunnen worden 
gecorreleerd.

Alle Belgische steden scoren 3 op 6 pun-
ten met betrekking tot de transparantie 
van de informatie, waarbij wordt geme-
ten of en hoe het landbeheersysteem 
informatie over terreinen beschikbaar 
stelt aan het publiek. Iedereen die de 
officiële vergoeding betaalt, kan informa-
tie over landeigendom verkrijgen bij de 
Administratie Rechtszekerheid. Daarnaast 
kan iedereen op de website van de FOD 
Financiën de vergoedingen voor alle 
soorten eigendomstransacties raadple-
gen.114 De Administratie Opmetingen en 
Waarderingen legt echter geen duidelijke 
termijn vast waarbinnen een bijgewerkte 
kadastrale kaart moet worden afgele-
verd. En het kantoor Rechtszekerheid 
verbindt er zich ook niet publiek toe 
om binnen een specifieke termijn een 
wettelijk bindend document uit te reiken 
waarmee de eigendom van een vastgoed 
kan worden aangetoond. Bovendien 
zijn officiële statistieken over het aantal 
transacties niet openbaar beschikbaar. 
Ten slotte bestaat er geen mechanisme 
voor problemen met het kadaster, dat ook 
onder de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie valt - ondanks 
het bestaan van een specifiek en afzon-
derlijk mechanisme om een klacht in te 
dienen bij het kantoor Rechtszekerheid.

De geografische dekking meet de 
mate waarin het landregistratie- en het 
kaartsysteem een volledige geografische 
dekking biedt van grondpercelen die 
in particulier bezit zijn. Alle Belgische 
steden behalen het maximale aantal 
punten voor deze component (8 op 8), 
aangezien alle grondpercelen die in par-
ticulier bezit zijn, in kaart zijn gebracht en 
geregistreerd.

De component eigendomsgeschillen meet 
de toegankelijkheid tot de mechanismen 
waarmee conflicten kunnen worden 
beslecht en de mate van aansprakelijkheid 
voor entiteiten of ambtenaren die grond-
transacties registreren. De component 

bekijkt ook hoe de gerechtshoven (in laat-
ste instantie) geschillen beslechten. Alle 
Belgische steden scoren op dit vlak behoor-
lijk (6 op 8 punten). Eigendomsgeschillen 
die ten slotte voor de rechtbank worden 
gebracht, worden relatief snel beslecht 
(tussen 1 en 2 jaar). De invoering van een 
compensatiemechanisme om verliezen te 
dekken die toe te schrijven zijn aan poten-
tiële fouten in de informatie die door het 
kantoor Rechtszekerheid werd bezorgd 
en de publicatie van statistieken over 
grondgeschillen zouden de steden in de 
benchmark in staat stellen om hun score 
op dit vlak nog te verbeteren.

WAT KAN NOG WORDEN 
VERBETERD?

Bestaande voorschriften volledig 
implementeren, zodat notarissen 
het hypothecair getuigschrift online 
kunnen verkrijgen
In 2019 zetten de Belgische overheden 
een grote stap in de richting van een 
verdere digitalisering van het eigendoms-
overdrachtproces door een reglemente-
ring goed te keuren die notarissen in staat 
stelde om het hypothecair getuigschrift 
online te verkrijgen.115 De implementatie 
van het systeem laat echter op zich wach-
ten; het papieren hypothecair getuigschrift 
aanvragen en (per post) ontvangen neemt 
nog steeds 15 tot 19 dagen in beslag in de 
steden van de benchmark. Hoewel techni-
sche en wettelijke aspecten naar verluidt 
zijn opgelost - waardoor het systeem in de 
lente van 2021 ‘live’ zou kunnen gaan - is 
het nog te vroeg om te beoordelen hoe 
het systeem in de praktijk werkt. Belgische 
overheidsdiensten zouden in dat verband 
een ondersteunings- en communicatie-
campagne kunnen voeren om het gebruik 
van het systeem te stimuleren.

De mogelijkheid bekijken of notarisin-
teracties met de FOD Financiën kunnen 
worden gestroomlijnd en volledig 
gedigitaliseerd
Tijdens het registratieproces van onroe-
rend goed hebben notarissen vier keer 
contact met de FOD Financiën. Drie van 
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die interacties vinden plaats tijdens de 
‘due diligence’-fase. De notaris vraagt bij 
het kantoor Rechtszekerheid het hypo-
thecair getuigschrift over 30 jaar, bij het 
Kadaster het kadastrale uittreksel en bij 
de Belastingdienst de belastingaangiften 
aan - drie diensten die allemaal onder 
de FOD Financiën vallen. De Federale 
Overheidsdienst zou dan ook de moge-
lijkheid kunnen overwegen om een ‘one-
stop shop’ voor notarissen op te richten, 
waar zij het hypothecair getuigschrift, het 
uittreksel uit het kadaster en de belas-
tingaangiften in één enkele transactie 
zouden kunnen verkrijgen.

In Italië, waar de databases voor eigen-
domsregistratie en het kadaster met 
elkaar zijn verbonden, kunnen notarissen 
zowel de eigendomsrechten als de 
kadastergegevens in één enkele stap 
opzoeken. Bij de aanvraag om een nieuwe 
akte te registreren, gebruiken notarissen 
één enkel onlineformulier (Adempimento 
Unico Telematico) om gegevens in te 
voeren en om eigendomsrechten online 
te registreren. In één enkele elektronische 
zending die digitaal door de notaris wordt 
ondertekend, wordt de volgende informa-
tie verzonden: (i) gegevens betreffende de 
betaling van belastingen; (ii) de kantoren 
van bestemming (belastingdienst voor 
belastingregistratie, landagentschap voor 
de registratie van land en het kadastraal 
kantoor (gezamenlijk)); (iii) het een-
sluidend afschrift van de akte met de 
bijbehorende bijlagen. Belastingen worden 
rechtstreeks gecrediteerd aan de centrale 
Belastingdienst en de verschillende kan-
toren behouden de bevoegdheid om de 
juistheid van de betaling te controleren. 
De eigendomsregistratie- en de kadastrale 
informatie worden automatisch geüp-
datet. Een dergelijke systeemintegratie 
zorgt ervoor dat eigendomsoverdrachten 
sneller kunnen worden uitgevoerd. In Italië 
duurt het daardoor slechts 16 dagen om 4 
procedures te doorlopen.

Tijd inkorten om het gemeentelijke ste-
denbouwkundig uittreksel te verkrijgen 
De steden in de benchmark kunnen de ter-
mijn inkorten om een stedenbouwkundig 

uittreksel uit te reiken. In eerste instantie 
kan Luik op de korte termijn de mogelijk-
heid onderzoeken om de notaris in staat 
te stellen om uittreksels per mail aan te 
vragen en samen met Brussel, Charleroi 
en Namen de mogelijkheid overwegen 
om de uittreksels via de veilige My e-Box-
app terug te zenden. Op die manier zou 
het proces kunnen worden versneld, aan-
gezien documenten niet langer met de 
post zouden moeten worden verzonden.

Ook het invoeren van online portalen 
om het stedenbouwkundig uittreksel 
elektronisch aan te vragen en uit te reiken 
zou de steden in de benchmark ten goede 
komen. In Antwerpen en Brugge kunnen 
gebruikers het uittreksel reeds aanvragen 
via bestaande elektronische platforms. 
Volledig elektronische systemen ver-
lichten de administratieve werklast 
van het gemeentepersoneel, aangezien 
gebruikers de gevraagde gegevens zelf 
in het systeem zouden kunnen invoeren 
(waardoor geen papieren formulieren 
meer hoeven te worden verwerkt). Bij 
de afweging om al dan niet een dergelijk 
platform op te richten, moeten steden hun 
bestaande IT-systemen evalueren om na 
te gaan of er eventueel upgrades kunnen 
worden uitgevoerd die de zoektocht 
naar de gewenste stedenbouwkundige 
informatie zouden kunnen versnellen. 
Wegens het gebrek aan integratie van 
IT-systemen verloopt het proces in Luik 
moeizaam - ondanks het feit dat de 
stad gebruikmaakt van elektronische 
platforms. In eerste instantie raadplegen 
gemeenteambtenaren het GIG-portaal 
(een betaalde dienst met gewestelijke 
jurisdictie), dat automatisch de indeling 
van het certificaat voortbrengt. Voordat 
hij het certificaat manueel invult, gaat de 
ambtenaar vervolgens naar de URBAN-
software van de stad (met vergunnings-
bestanden) om de informatie terug te 
vinden op eerdere vergunningen die 
verband houden met het eigendom (tot 
1977) en eventuele overtredingen. Het 
URBAN- en het GIG-systeem zouden 
met elkaar kunnen worden gelinkt, zodat 
gemeentelijke gegevens in de toekomst 
automatisch kunnen worden ingevoerd.

Ten slotte zouden alle steden de mogelijk-
heid kunnen overwegen om aanvragers 
een snelle procedure tegen een hoger 
tarief aan te bieden. Brussel werkt reeds 
met een dergelijk versnelde procedure, 
maar alleen voor gerechtelijke verkopen 
van eigendommen.

De haalbaarheid van lagere registratie-
rechten voor eigendomsoverdrachten 
overwegen
De registratierechten voor eigendoms-
overdrachten vormen een belangrijke bron 
van inkomsten voor de regering. Maar 
wanneer de vergoedingen en de rechten 
die daarvoor moeten worden betaald, te 
hoog oplopen, kunnen ondernemers in 
de verleiding komen om hun eigendom 
te onderwaarderen. Met regionale regis-
tratierechten op 10 % van de eigendoms-
waarde in Vlaanderen en 12,5 % in Brussel 
en Wallonië, liggen de gemiddelde kosten 
om eigendom over te dragen in België 
met gemiddeld 11,6 % van de eigendoms-
waarde meer dan dubbel zo hoog als het 
EU-gemiddelde. België zou daarom kun-
nen overwegen om de registratierechten 
te verlagen, zodat eigendomsoverdrach-
ten betaalbaarder en aantrekkelijker voor 
vastgoedbeleggingen worden.

De overheden zouden belastingsim-
pactstudies en -simulaties kunnen 
laten uitvoeren om na te gaan of het 
belastingtarief voor de eigendomsover-
dracht kan worden verlaagd op een 
inkomensneutrale of inkomenspositieve 
manier. De afgelopen tien jaar hebben 
meer dan 50 economieën wereldwijd de 
registratierechten en andere wettelijke 
vergoedingen in verband met registratie 
van onroerend goed verlaagd. Kroatië 
liet zijn belastingen op eigendomsover-
dracht in 2017 bijvoorbeeld dalen van 
5 % tot 4 % van de eigendomswaarde. 
Ook Griekenland verlaagde zijn belas-
tingen op eigendomsoverdracht, van  
10 % tot 3 % van de eigendomswaarde. 
En in Slovakije worden sinds 2005 geen 
belastingen meer geheven op eigen-
domsoverdrachten. Op de aankoop van 
vastgoed hoeft daar voortaan alleen 
nog btw, inkomstenbelasting en een 
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jaarlijkse gemeentebelasting te worden 
betaald.116

De mogelijkheid overwegen om een 
snelle procedure in te voeren voor de 
overschrijving van de notariële akte 
tegen een hoger tarief
Het kantoor Rechtszekerheid verwerkt 
aanvragen voor overschrijving van de 
notariële akte in de volgorde waarin die 
aanvragen worden ontvangen. Alle aanvra-
gers betalen dan ook dezelfde vergoeding 
voor overschrijving van EUR 220. Hoewel 
het kantoor Rechtszekerheid een termijn 
hanteert voor de interne verwerking van 
de aanvragen, kan de termijn voor de over-
schrijving van notariële akten verschillen 
afhankelijk van de complexiteit van de 
transactie en de werklast van het kantoor.117 
Momenteel wordt geen snelle procedure 
aangeboden om de gegevens in te dienen 
en de vergoedingen te betalen.

De overheden zouden de mogelijkheid 
kunnen overwegen om een snelle ver-
werkingsprocedure tegen een hoger tarief 
voor de aanvragen in te voeren. Andere 
Europese economieën hebben intussen 
vergelijkbare procedures ingevoerd en 
hebben daar positieve resultaten mee 

geboekt. In Litouwen duurt het meestal 
10 werkdagen om de registratie bij het 
kadaster te voltooien. Aannemers die een 
snellere registratie van hun eigendom 
willen, kunnen een hogere vergoeding 
betalen om sneller te worden bediend: 
30 % meer dan de standaardvergoeding 
voor registratie binnen drie werkdagen, 
50 % meer voor registratie in twee werk-
dagen en 100 % meer voor registratie 
in één werkdag. Ook in Portugal kunnen 
ondernemers hun eigendom in één tot 
twee werkdagen laten registreren wan-
neer ze een 100 % hoger tarief betalen 
op de registratierechten.

Transparantie vergroten door de lijst 
van de benodigde documenten te pu-
bliceren om eigendomsoverdrachten 
uit te voeren en officiële statistieken 
over grondtransacties
De overheden publiceren op de website 
van de FOD Financiën geen volledige 
lijst van de documenten die aanvragers 
nodig hebben om in België een eigen-
domsoverdracht uit te voeren.118 België 
en Polen zijn de enige EU-lidstaten waar 
die informatie niet wordt gepubliceerd. 
Een lijst openbaar maken van de nodi-
ge documenten en vereisten om een 

eigendomsoverdracht uit te voeren, zou 
foutieve informatie kunnen voorkomen 
en de transparantie ten goede komen. 
Wanneer deze informatie wordt gepubli-
ceerd, kunnen de partijen ook beginnen 
om de nodige documenten te verzame-
len voordat ze contact opnemen met 
de notaris, waardoor de tijd kan worden 
ingekort die verstrijkt tussen de onder-
tekening van de onderhandse akte en de 
notariële akte. Rekening houdend met de 
vertragingen die worden opgelopen bij 
het aanvragen van het stedenbouwkundig 
uittreksel, zou de verkoper dit document 
al kunnen aanvragen op het moment dat 
hij zijn eigendom te koop aanbiedt.

Informatie over eigendomstransacties 
publiceren (aantal, type en waarde) zou 
derden in staat stellen om het eigendom 
van vastgoed te bepalen en om trends 
op de vastgoedmarkt te onderzoeken. 
Deze manier van werken zou ook de 
cultuur van aansprakelijkheid in het 
kantoor Rechtszekerheid versterken. In 
de Europese Unie publiceren 16 van de 
28 economieën statistieken over eigen-
domsoverdrachten (afbeelding 1.25). 
Landregistratiekantoren in Litouwen, 
Noorwegen en Roemenië - en veel 

AFBEELDING 1.25 De meeste economieën in de EU publiceren statistieken met eigendomsgerelateerde informatie en 
eigendomstransacties

Bron: Doing Business databank.

Statistieken eigendoms-transactiesLand-gerelateerde 
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AFBEELDING 1.26 Economieën die 
dienstverleningsnormen publiceren, zijn 
meestal efficiënter in het verwerken van 
eigendomsoverdrachten

Bron: Doing Business databank.

andere EU economieën - publiceren deze 
statistieken elke maand.

De transparantie van het landbeheer-
systeem vergroten door statistieken 
op te stellen over eigendomsgeschillen 
voor elke betrokken lokale rechtbank
Bij eigendomsgeschillen is het belangrijk 
dat deze zo snel mogelijk door de recht-
bank worden beslecht - het belastinggeld 
hoeft niet onnodig in justitie te worden 
verspild. België maakt echter geen 
informatie over eigendomsgeschillen in 
de rechtbanken openbaar. Dergelijke sta-
tistieken bieden burgers wel een zicht op 
de reële prestaties van de rechtbank. En 
ze bezorgen de rechtbank ook informatie 
over huidige bottlenecks en uitdagingen 
waarmee rekening kan worden gehouden 
bij toekomstige hervormingsinitiatieven.

Statistieken over de werking van rechtban-
ken zouden continu moeten worden gepu-
bliceerd en regelmatig moeten worden 
bijgewerkt. De overheden in Noorwegen 
publiceren gedetailleerde en uitgesplitste 
statistieken over eigendomstransacties 
en die statistieken worden elk kwartaal 
bijgewerkt. Ook Kroatië, Ierland, Slovenië 
en het Verenigd Koninkrijk publiceren 
statistieken over eigendomsgeschillen die 
voor de rechtbank worden gebracht.

Vrij toegankelijke en bindende 
dienstverleningsnormen invoeren voor 
alle diensten die door het kantoor 
Rechtszekerheid en het Kadaster 
worden verleend
Het kantoor Rechtszekerheid legt interne 
verwerkingstermijnen vast om gegevens 
in het relevante hypotheek- en kadastraal 
register in te voeren, maar die termijnen 
worden niet bekendgemaakt en zijn ook 
niet bindend. Hoewel het Kadaster op zijn 
website bindende termijnen publiceert voor 
de indiening van het kadastrale uittreksel 
(binnen de 48 u voor automatisch voortge-
brachte documenten of 10 werkdagen voor 
andere), worden nergens deadlines vermeld 
voor het bijwerken van de kadastrale kaart.119 
Beide instanties zouden de mogelijkheid 
kunnen overwegen om termijnen vast te 
leggen en om die openbaar te maken.

Aan de hand van dienstverleningsnor-
men kunnen aanvragers van openbare 
diensten inschatten wat ze mogen 
verwachten op het vlak van de snelheid 
en de accuraatheid van de verleende 
diensten. In economieën waarin derge-
lijke normen niet zijn opgesteld, worden 
eigendomsoverdrachten meestal minder 
efficiënt afgehandeld (afbeelding 1.26). 
Het publiceren van deze informatie 
- inclusief duidelijke definities, indica-
toren, tijdschema’s en de namen van de 
bevoegde ambtenaren - zou de kwaliteit 
van de dienstverlening verbeteren, 
monitoring en evaluatie vergemakkelij-
ken en het vertrouwen van de burgers 
in de Belgische instellingen versterken. 
Nederland, de Slovaakse Republiek en 
Zweden publiceren reeds normen voor 
eigendomsoverdrachten.

Een vergoedingsmechanisme 
invoeren voor verliezen geleden 
door partijen die te goeder trouw 
eigendomstransacties uitvoeren
De Belgische staat staat borg voor het 
systeem voor de registratie van onroe-
rend goed dat er wordt toegepast. Er 
zijn echter geen specifieke vergoedings-
mechanismen voorzien om verliezen 
te vergoeden van partijen die te goeder 
trouw een eigendomsoverdracht hebben 
uitgevoerd ten gevolge van foutieve infor-
matie door het kantoor Rechtszekerheid. 
In de meeste gevallen worden dergelijke 
zaken voor de rechtbank gebracht - een 
procedure die niet alleen duur is, maar 
ook lang aansleept. Sommige landen 
hebben intussen fondsen samengesteld 
om dergelijke verliezen te vergoeden 
- zeker wanneer fouten niet kunnen 
worden gecorrigeerd zonder dat de 
bona fide eigenaars daardoor nog meer 
schade zouden lijden. Zo bestaat in het 
Verenigd Koninkrijk een wettelijk vergoe-
dingssysteem waarbij claims voor een 
schadevergoeding rechtstreeks bij HM 
Land Registry kunnen worden ingediend. 
Partijen kunnen hierbij een klacht indie-
nen wegens fouten in het register of om 
andere redenen (bijvoorbeeld verlies of 
vernietiging van gegevens). Ook de Irish 
Propery Registration Authority in Ierland 

biedt benadeelden de mogelijkheid om 
rechtstreeks bij hen een vergoeding te 
eisen terwijl de wetgever in Zweden 
bepaalt dat de overheid de eiser vergoedt 
voor verliezen ten gevolge van een fout 
door het kadaster.

De mogelijkheid overwegen om een 
afzonderlijk en specifiek mechanisme 
in te voeren om klachten te behandelen 
met betrekking tot het in kaart brengen 
van eigendommen door het kadaster
In België ontbreekt een specifiek mecha-
nisme voor klachten wegens problemen 
met het in kaart brengen van een grond-
perceel in het kadaster. Zoals de zaken er 
nu voor staan, moeten de partijen via de 
website van de FOD Financiën een klacht 
indienen of het Kadaster op de hoogte 
brengen van een potentiële fout via het 
contactformulier van de klantenservice 
of het mailadres voor de supportdienst. 
Geen van deze is echter een onafhankelij-
ke partij. Gebruik kunnen maken van een 
onafhankelijk en specifiek mechanisme 
zou echter in verschillende opzichten een 
verbetering zijn. In de eerste plaats zou 
het bestaan van een specifiek mechanis-
me voor dit soort gevallen de nodige aan-
dacht krijgen van de vastgoedsector - een 
belangrijke sector voor de industrie. In de 
tweede plaats zou de onafhankelijkheid 
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van het mechanisme de efficiëntie van de 
klachtenbehandeling kunnen verbeteren 
en corruptie of nodeloze geschillen met 
het Kadaster kunnen tegengaan. In de 
derde plaats vermindert het corrigeren 
van administratieve fouten bij de regis-
tratie van onroerend goed het risico op 
toekomstige juridische geschillen, die 
niet alleen voor de aanklager, maar ook 
voor de regering duur zouden kunnen 
uitvallen.

De Independent Complaints Reviewer 
(ICR)120 in het Verenigd Koninkrijk is een 
voorbeeld van een goede praktijk dat 
België zou kunnen overnemen. De ICR 
behandelt alleen klachten die verband 
houden met de HM Land Registry. Noch 
de ICR—of een ambtenaar of een werk-
nemer van de HM Land Registry—wordt 
door de HM Land Registry betaald; deze 
partijen zijn volledig onafhankelijk.
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Maatregelen op het vlak van ‘social dis-
tancing’ tijdens de COVID-19-pandemie 
leidden ertoe dat rechtszaken met per-
soonlijke aanwezigheid overal ter wereld 
werden opgeschort. De rechtbanken van 
België breidden daarom het gebruik van 
technologie uit, waaronder de mogelijk-
heid om klachten elektronisch in te dienen 
via het digitale platform voor de advoca-
ten en zittingen per videoconferentie.121 

Deze tijdelijke maatregelen hadden een 
gunstige invloed op de efficiëntie van de 
rechtbanken en zorgen er gelijktijdig voor 
dat justitie toegankelijk bleef.

Sterke en efficiënte justitie-instellingen 
zullen een belangrijke rol spelen in het 
pad naar het economisch herstel zodra 
de wereldwijde pandemie achter de rug 
is. Efficiënte rechtbanken zijn belangrijk 
voor de economische activiteiten omdat 
ze de participatie van ondernemingen en 
beleggers op de markt doen stijgen.122

Commerciële geschillen zijn in 
België sneller en goedkoper dan 
gemiddeld in de EU
Afdwingen van contracten gaat 
het efficiëntst in Namen, waar het 

gestandaardiseerde commerciële geschil 
van de Doing Business casestudy het snelst 
en goedkoopst werd beslecht (tabel 1.10). 
Het afdwingen van contracten neemt in 
Namen 313 dagen in beslag, wat sneller 
is dan in gelijk welke hoofdstad van een 
andere EU-lidstaat, zoals blijkt uit de meet-
gegevens van Doing Business.123 In België 
duurt het 430 dagen om een commercieel 
geschil op te lossen - wat bijna 8 maanden 
korter is dan het EU-gemiddelde (653 
dagen). De rechtbanken in alle Belgische 
steden van de benchmark dwingen de 
uitvoering van contracten sneller af dan 
het EU-gemiddelde (afbeelding 27). Zelfs 
de langste termijn (505 dagen in Brussel) 
is korter dan in 17 andere EU-lidstaten dan 
België.

Afdwingen van contracten kost in België 
aanzienlijk minder geld dan het gemiddel-
de in de Europese Unie en wereldwijd. Met 
15,1 % van de waarde van de vordering 
kost het afdwingen van contracten slechts 
drie vierden van het EU-gemiddelde 
(20,4 %) en minder dan de helft van 
het wereldwijde gemiddelde (32,9 %). 
Hierdoor behoort elke Belgische stad 
tot de top tien van de meest betaalbare 

EU-hoofdsteden voor het afdwingen van 
contracten die door Doing Business worden 
onderzocht. In Namen is het afdwingen 
van een contract minder duur (11,3 % van 
de waarde van de vordering) dan in gelijk 
welke EU-hoofdstad behalve Luxemburg 
(9,7 %). In Gent wordt een vergelijkbare 
verhouding gehanteerd (14 %), waardoor 
het afdwingen van een contract alleen 
duurder is dan in Luxemburg en Slovenië 
(13,5 %) als we alleen de EU-lidstaten 
bekijken.

Ondanks het relatief efficiënte en 
betaalbare karakter van het proces om 
contracten af te dwingen, scoort België 
minder goed dan andere EU-lidstaten 
op het vlak van de kwaliteit van het 
rechtsproces. Deze index gaat na of een 
economie een reeks ‘good practices’ in 
haar rechtssysteem heeft ingevoerd op 
het vlak van structuur en procedures, 
beheer van zaken, automatisering van 
de rechtbanken en alternatieve mogelijk-
heden om geschillen te beslechten. Alle 
Belgische steden in de benchmark scoren 
op deze index 8 op 18 punten, wat alleen 
beter is dan Nederland op EU-niveau en 
3,5 punten onder het EU-gemiddelde 
ligt. België scoort met name slechts 1 op 
6 punten met betrekking tot het beheer 
van de zaken en 0 op 4 punten voor de 
automatisering van rechtbanken.

De ondernemingsrechtbanken in België124 
en de burgerlijke afdelingen van de recht-
banken van eerste aanleg zijn bevoegd 
om uitspraak te doen over de zaak van 
Doing Business - een geschil over con-
tractbreuk tussen twee ondernemingen 
waarvan de waarde op EUR 82.679 wordt 
gewaardeerd (200 % van het inkomen 
per hoofd van de bevolking).125 Deze 
rechtbanken worden voorgezeten door 
gespecialiseerde rechters (rechters in de 
ondernemingsrechtbank), die juristen zijn 
die voor het leven zijn aangeduid, en door 
lekenrechters (rechters in handelszaken), 

Afdwingen van contracten

TABEL 1.10 Afdwingen van contracten in België: waar gaat dit het gemakkelijkst?

Stad Rangschikking
Score 

(0–100)
Tijd 

(dagen)
Kosten 

(% van de vordering)

Kwaliteit van de 
rechtsprocedures index 

(0–18)

Namen 1 72,00 313 11,3 8

Charleroi 2 69,47 340 16,1 8

Antwerpen 3 66,80 439 16,0 8

Gent 4 66,71 470 14,0 8

Luik 5 66,29 460 15,9 8

Brugge 6 65,55 485 16,0 8

Brussel 7 64,85 505 16,4 8

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De rangschikkingen worden berekend op basis van de niet-afgeronde scores, terwijl de scores met slechts 
twee cijfers in de tabel worden weergegeven. De rangschikkingen zijn gebaseerd op de gemiddelde score voor het 
afdwingen van contracten, gebaseerd op de tijd en de kosten voor het afdwingen van contracten en voor de kwaliteit 
van de rechtsprocedures. De score voor het afdwingen van contracten wordt genormaliseerd op een schaalverdeling 
van 0 tot 100 (waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter). Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Over 
Doing Business en Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland.’ De gegevens voor 
Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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die leken, handelaars en ondernemers 
zijn die tijdelijk een gerechtelijke functie 
uitoefenen.126

België beschikt over negen onderne-
mingsrechtbanken, waaronder twee 
in Brussel (één Franstalige en één 
Nederlandstalige),127 die uit één of meer 
afdelingen bestaan. In de steden van deze 
benchmark is er geen afzonderlijke onder-
nemingsrechtbank gevestigd in Brugge, 
Namen en Charleroi. Deze locaties worden 
dan ook bediend door specifieke afdelin-
gen van de ondernemingsrechtbanken van 
Gent, Luik en Henegouwen.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
geschillenbeslechting in België. De mees-
te zaken die voor een ondernemings-
rechtbank worden gebracht, omvatten 
drie fasen (afbeelding 1.28).

In de eerste fase wordt de zaak ingediend 
bij de griffier (en wordt de rechter op de 
hoogte gebracht), wordt de gedaagde 

partij gedagvaard door de rechtbank 
en ontmoeten de partijen elkaar op een 
inleidingszitting.128 Bij handelsgeschillen 
bezorgt de gerechtsdeurwaarder per-
soonlijk een eensluidend afschrift van 
de dagvaarding aan de gedaagde partij. 
Bij gewone procedures is de dagvaarding 
minstens acht dagen geldig op straffe 
van nietigheid.129 De partijen beschikken 

meestal over minstens drie weken tussen 
de bezorging van de dagvaarding en de 
inleidingszitting om zich voor te bereiden. 
Tijdens de inleidingszitting wordt meest-
al een onderscheid gemaakt tussen de 
eenvoudige zaken en de zaken die extra 
aandacht vereisen. Tijdens die zitting 
komen de partijen een zittingskalender 
overeen om conclusies uit te wisselen.130

AFBEELDING 1.27 Het afdwingen van contracten verloopt efficiënt, maar er is wel nog ruimte voor verbetering op het vlak van de 
kwaliteit van de gerechtelijke processen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor 
de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business worden gemeten. De gegevens voor Brussel, de EU-gemiddelden en de vergelijking in de EU worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

AFBEELDING 1.28 De gewone rechtspleging voor een ondernemingsrechtbank in 
België bestaat uit drie stappen

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport 
zijn gepubliceerd.
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Wegens de hoge mate van autonomie 
bij het beheer van rechtsproces voor de 
rechtbanken, wordt de dynamiek van 
het rechtsproces door lokale praktijken 
beïnvloed. In sommige steden (Charleroi) 
is de eerste zitting een gelegenheid om 
bewijsmateriaal te verzamelen; in andere 
steden (Antwerpen, Gent en Brugge) 
wordt deze zitting vooral gebruikt om een 
planning overeen te komen voor het ver-
dere verloop van de procedure. In Gent 
en Brugge worden zaken vaak behandeld 
zonder voorafgaand onderzoek tijdens 
de inleidingszitting, waardoor structurele 
achterstanden ontstaan in de lokale afde-
lingen.131 In de Nederlandstalige onder-
nemingsrechtbank van Brussel leidde de 
opschorting van inleidingszittingen naar 
aanleiding van de coronacrisis tussen 13 
maart en 29 mei 2020 tot een aanzienlij-
ke achterstand in de behandeling van de 
zaken.132 In de loop van de zomer orga-
niseerde de rechtbank echter meerdere 
‘inloopzittingen’, zodat de behandelings-
tijden in 2020 niet al te veel afweken van 
de tijden die in 2019 waren genoteerd.

In de tweede fase van de procedure voor 
de ondernemingsrechtbank wisselen 
de partijen conclusies uit en wordt de 
zaak beschouwd klaar te zijn voor een 
uitspraak.133 Voor het scenario van de 
Doing Business casestudy zijn twee tot 
vier hoorzittingen nodig om een uitspraak 
te doen. De lockdowns en de ‘social dis-
tancing’-maatregelen naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie versnelden een 
technologische overgang voor dergelijke 
hoorzittingen die in andere omstandighe-
den wellicht nog lang op zich hadden laten 
wachten. Tijdens de pandemie werden 
meerdere van die hoorzittingen voor de 
eerste keer via videoconferentie gehouden.

Tijdens de derde en laatste fase vindt 
de deliberatie van de rechter plaats, die 
vervolgens uitspraak doet nadat hij het 
bewijsmateriaal (inclusief de verslagen 
van de experts) heeft beoordeeld en 
naar de argumenten van beide partijen 
heeft geluisterd. Advocaten die werden 
geïnterviewd voor deze studie, loofden de 
pragmatische benadering van sommige 

Belgische rechters met betrekking tot 
de verzameling van bewijsmateriaal. In 
Charleroi bijvoorbeeld baseerden rech-
ters hun uitspraak na een bezoek ter 
plaatse, indien vergezeld door een 
technische vakman, om op die manier 
informatie uit de eerste hand te verza-
melen. Rechtbankambtenaren menen dat 
dit soort beoordelingen ter plaatse het 
proces kan bespoedigen.134

Na afloop van de debatten heeft de 
rechter één maand de tijd om uitspraak 
te doen.135 De Franstalige ondernemings-
rechtbank van Brussel doet het op dit 
vlak niet zo goed: minder dan de helft 
(48 %) van de uitspraken werden in 2019 
binnen een maand tijd afgeleverd.136 De 
Nederlandstalige ondernemingsrecht-
bank van Brussel doet het iets beter 
(78 % van het aantal zaken), maar de 
deadline werd in 22 % van de gevallen 
niet gehaald.137 Binnen de 8 dagen na de 
uitspraak verzendt de griffier een niet 
ondertekend afschrift per post naar elke 
partij of hun respectieve advocaten.138

Afdwingen van contracten - een 
afzonderlijk gerechtelijk proces - wordt 

beheerd door een gerechtsdeurwaarder, 
een openbaar ambtenaar met de juridi-
sche autoriteit om gerechtelijke bevelen 
uit te voeren, de goederen van een schul-
denaar in beslag te nemen en veilingen 
te organiseren.139 Zodra het definitieve 
vonnis de executoriale titel genereert, die 
na een maand volledig uitvoerbaar wordt, 
kan de gerechtsdeurwaarder beslag leg-
gen op de goederen van de schuldenaar 
nadat hij deze laatste heeft betekend.140 
De verkoop van de goederen van de 
schuldenaar kan dan plaatsvinden; dit 
gebeurt gewoonlijk in de veilingzaal van 
de gerechtsdeurwaarder, andere open-
bare faciliteiten of elektronisch, zoals 
bepaald door de wet.141

Het afdwingen van contracten 
gaat het snelst in Namen en 
Charleroi en het langzaamst in 
Brugge en Brussel
In Namen is het gemiddelde proces voor 
het afdwingen van een contract bijna 
zeven maanden korter dan in Brussel, de 
Belgische stad waar het afdwingen van 
een contract het langst duurt (afbeelding 
1.29). Verdagingen worden in Namen niet 
gemakkelijk toegekend. De planning van 

AFBEELDING 1.29 De proces- en vonnisfase is in Namen zes maanden korter dan in Brussel

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese 
Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business 
worden gemeten. De gegevens voor Brussel en de EU-gemiddelden worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het 
Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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de zitting wordt meestal overeengekomen 
tussen de rechter en de partijen tijdens 
de inleidende zitting. De rechter heeft 
alleen een zittingsdatum nodig voor het 
vellen van een vonnis. In Brussel komen 
verdagingen vaker voor en zijn de wacht-
tijden tussen de datums van de zittingen 
meestal langer (tot drie maanden). In 
2019 had de Nederlandstalige onderne-
mingsrechtbank van Brussel te kampen 
met verschillende structurele problemen, 
waaronder een te grote werklast en een 
tekort aan personeel.142 Hoewel de per-
soneelsbezetting van de beroepsrechters  
91 % bedroeg in Antwerpen, 89 % in 
Gent, 94 % in Luik, 90 % in Henegouwen 
en 93 % in de Franstalige onderne-
mingsrechtbank van Brussel, bedroeg de 
gemiddelde personeelsbezetting van de 
rechters in de Nederlandstalige onderne-
mingsrechtbank in 2019 slechts 64 %.143 
Het gebrek aan magistraten vertraagde 
de snelheid van het gerechtelijk apparaat.

De ondernemingsrechtbank van Gent 
heeft aparte afdelingen om handelsza-
ken uit Gent en Brugge te behandelen. 
Volgens de deelnemers aan deze studie 
is het integratieproces van deze twee 
afdelingen, dat sinds 2013 aan de gang is, 
nog steeds niet voltooid. Bovendien heeft 
de rechtbank in 2021 te kampen met per-
soneelsproblemen: aan de Gentse afde-
ling zijn zes rechters toegewezen; aan 
die voor Brugge slechts drie. Volgens de 
deelnemers zijn de rechters niet geneigd 
om zaken tijdens de eerste zitting doel-
treffend te wegen of te filteren. In plaats 
daarvan worden zaken rechtstreeks naar 
pleitkamers verwezen. Bovendien kan het 
tekort aan rechters tot meer verdagingen 
leiden. Rechters zijn ook terughoudend 
om zaken door te verwijzen naar alter-
natieve geschillenbeslechting (AGB); 
een proefproject, dat momenteel in Gent 
loopt, moedigt rechters aan om al in een 
vroege fase van de gerechtelijke procedu-
re een actievere rol te spelen.144

Ook Antwerpen kampt in 2021 met perso-
neelsproblemen. Personeelstekorten bij 
de griffie leiden tot langere behandelings-
tijden voor pleidooien145 en vacatures bij 

de rechters vertragen het afdwingen van 
contracten. Het tekort aan rechters is het 
gevolg van het feit dat in oktober 2020 
te weinig kandidaten voor het magistra-
tenexamen slaagden.146 Sinds 2013 is het 
aantal kandidaten dat het examen aflegt 
of slaagt, in België gedaald. In 2020-21 
waren slechts 33 van de 48 openstaande 
functies in België gevuld. Om het aantal 
kandidaten te verhogen, besliste de Hoge 
Raad voor Justitie om elk jaar een tweede 
examen te organiseren. Zolang niet aan 
de volledige vraag kan worden voldaan, 
zal een beroep moeten worden gedaan 
op plaatsvervangende rechters om 
onnodig lange vaststellingsperiodes en 
verdere opschortingen van de afdelingen 
te voorkomen.

In Charleroi en Namen - waar men niet 
met personeelstekorten kampt - gebeurt 
het afdwingen van contracten relatief 
snel - en dan vooral in de proces- en de 
vonnisfase. Partijen kunnen de inleidende 
zitting doorgaans binnen de 10 kalen-
derdagen plannen, wat sneller is dan 
in Brugge (3 weken), waar de rechters 
tegen een zwaardere werklast aankijken.

Het proces begint wanneer de gerechts-
deurwaarder de betekening verricht.147 

Tijdens de COVID-19-pandemie liet de 
regering tijdelijk toe dat klachten en ver-
zoekschriften aan de rechter bij de griffie 
werden ingediend, hetzij per mail door 
advocaten en gerechtsdeurwaarders 
(DPA-Deposit).148 In de praktijk duurt het 
voor advocaten in België tussen 10 en 
30 dagen om de klacht voor te bereiden, 
de vordering bij de rechtbank neer te 
leggen en de verweerder te betekenen. 
Aangezien de procedure in alle steden 
gemiddeld 18 dagen in beslag neemt, is 
het indienen en betekenen van de klacht 
in België aanzienlijk sneller dan het 
EU-gemiddelde (41 dagen).

De tijd die nodig is om de proces- en de 
vonnisfase van het geschil af te ronden, 
die bepalend is voor de algemene presta-
ties van de rechtbanken in het hele land, 
varieert voornamelijk afhankelijk van de 
manier waarop de lokale rechtbanken 

omgaan met verdagingen, de werklast 
van de rechters en de mogelijkheid om 
zittingen in de planning van de rechtbank 
op te nemen. De proces- en de vonnisfase 
- de periode tussen het moment waarop 
een verweerder wordt gedagvaard en het 
moment waarop de rechter een vonnis 
velt - kan variëren van 235 dagen in 
Namen tot 400 dagen in Brussel, wat nog 
altijd sneller is dan het EU-gemiddelde 
(469 dagen). Naast de vertragingen 
ten gevolge van het personeelsgebrek, 
moet men er rekening mee houden dat 
in Antwerpen, Gent en Brugge, experts 
vaak tot zes maanden tijd nodig hebben 
om hun verslag in te dienen, wat aan-
zienlijk langer is dan in Namen en Luik 
(waar dit hooguit drie maanden duurt). 
Organisatorische problemen in Gent en 
Brugge maken het voor rechters moeilijk 
om effectief toezicht te houden op het 
werk van de experts. Deze laatsten nemen 
dan ook meer tijd om hun verslagen op te 
stellen. In Luik en Namen daarentegen, 
waar personeelsbezetting geen probleem 
vormt, houden de rechters nauwlettend 
toezicht op het werk van de experts en 
gaan zij vaker ter plaatse om de situatie 
uit de eerste hand te beoordelen.

De schuldeiser werkt samen met de 
gerechtsdeurwaarder om het vonnis ten 
uitvoer te leggen tegen de goederen van 
de schuldenaar. De tijd die nodig is om 
een vonnis ten uitvoer te leggen, wordt 
grotendeels bepaald door het soort 
beslag dat wordt gelegd. De gerechts-
deurwaarder betekent een gerechtelijk 
bevel tot beslaglegging aan de schulde-
naar.149 De verkoop kan na een maand 
plaatsvinden, gewoonlijk in de veilingzaal 
van de gerechtsdeurwaarder.150 De ten-
uitvoerleggingsprocedures duren van 68 
dagen in Namen tot 100 dagen in Luik; 
deze steden ressorteren onder dezelfde 
rechtbank. De verschillen zijn voorname-
lijk het gevolg van de grotere werklast van 
de 74 gerechtsdeurwaarders die in het 
gerechtelijk arrondissement Luik werken 
(tegenover 31 gerechtsdeurwaarders in 
het minder dichtbevolkte gerechtelijk 
arrondissement Namen).151 De tenuitvoe-
ringsleggingstermijn is vergelijkbaar in de 
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andere steden in de benchmark, variërend 
van 90 dagen (Brussel, Charleroi, Gent 
en Brugge) tot 93 dagen (Antwerpen). 
Er bestaat geen incentivesysteem voor 
gerechtsdeurwaarders om de tenuitvoer-
leggingsprocedures te vertragen - hun 
honoraria worden bij koninklijk besluit 
vastgelegd.152

De lage kosten voor het afdwingen van 
contracten in België zijn het resultaat 
van de bescheiden honoraria van advo-
caten en de rolrechten (afbeelding 1.30). 
De honoraria van advocaten, die het 
grootste deel van de kosten uitmaken, 
zijn niet gereglementeerd en liggen 
doorgaans lager in de Waalse steden.153 

In Vlaanderen, waar meer dan 60 % van 
de Belgische ondernemingen is geves-
tigd, zijn de meeste advocaten die in 
ondernemingsrecht zijn gespecialiseerd 
in grotere steden actief. Zo telt Gent, 
een grootstedelijk gebied met 500.000 
inwoners, slechts 50 bedrijfsjuristen, 
terwijl Antwerpen meer dan drie keer 
zoveel advocaten telt (165), ondanks het 
feit dat de stad slechts tweemaal zoveel 
inwoners telt als Gent.154 De lagere hono-
raria zijn waarschijnlijk het gevolg van de 
lagere vraag naar juridische diensten als 
gevolg van de aanwezigheid van minder 
commerciële entiteiten.155

De rolrechten die moeten worden betaald 
om een gerechtelijke procedure in een 

handelszaak te beginnen, zijn de laagste 
in de Europese Unie en zijn uniform in 
alle Belgische steden.156 Wat wel verschilt 
tussen de Belgische steden, zijn de 
honoraria voor de experts. Deze liggen 
iets hoger in Charleroi en Brussel. Er is 
echter geen sprake van uniformiteit noch 
van een daadwerkelijke controle van de 
honoraria en de kosten van de experts.157 
De partijen en de respectieve raadslieden 
kunnen aarzelen om de honorarium- en 
onkostenstaten van de experts in vraag 
te stellen omdat ze menen dat ze bij 
toekomstige benoemingen afhankelijk 
kunnen zijn van de goodwill van de des-
kundige. Ze betwisten dan ook zelden de 
honorarium- en de onkostenstaten.158

Sinds 1 februari 2019 kunnen griffies niet 
langer eisen dat rechtzoekenden rolrech-
ten betalen voordat hun zaak is neerge-
legd. De rolrechten zijn wel verschuldigd 
en betaalbaar aan de belastingdienst 
zodra de einduitspraak is gevallen.159 

Ongeacht de waarde van de vordering 
heffen alle ondernemingsrechtbanken 
hetzelfde rolrecht van EUR 165.160

De kosten van tenuitvoerlegging, die 
bij koninklijk besluit worden geregeld, 
verschillen minimaal van rechtbank tot 
rechtbank. Ze hangen voornamelijk af 
van de kosten voor de identificatie van de 
goederen van de verweerder en de opslag 
van de in beslag genomen goederen, en 

van de kosten voor de organisatie van 
de openbare verkoop.161 De cliënt of de 
gerechtsdeurwaarder schiet de kosten 
voor de organisatie van de verkoop voor; 
dit bedrag wordt vervolgens afgetrokken 
van de opbrengst.

Aangezien het rechtskader in het hele 
land consequent wordt toegepast, volgen 
alle Belgische rechtbanken dezelfde 
gerechtelijke procedures, zoals werd 
vastgesteld door Doing Business.162 Alle 
rechtbanken scoren 8 van de 18 mogelijke 
punten voor de kwaliteit van de gerech-
telijke procedures, wat minder is dan het 
wereldwijde gemiddelde van 8,8 punten 
(afbeelding 1.31). Met name de automati-
sering van de rechtbanken is in België niet 
goed ontwikkeld.

De beschikbaarheid van elektronische 
middelen voor het beheer van rechtsza-
ken behoort tot de laagste in de Europese 
Unie.163 Toch werd als reactie van de 
regering op de coronacrisis het gebruik 
van een aantal elektronische functies 
toegestaan. Zo konden gebruikers van 
het systeem tussen 18 maart 2020 en 31 
maart 2021 eerste klachten of elektroni-
sche betalingen van rolrechten elektro-
nisch indienen.164 Tot dan moesten deze 
manueel worden ingediend of persoonlijk 
worden betaald. Voorts worden weinig 
vonnissen van ondernemingsrechtban-
ken gepubliceerd,165 waardoor procede-
rende partijen hun rechten niet ten volle 
kunnen beoordelen.

België heeft ook een achterstand op het 
vlak van technieken voor het beheer van 
rechtszaken voor rechters, advocaten 
en partijen bij een geschil. Hoewel 
bijvoorbeeld inspanningen worden gele-
verd om zaken in een vroeger stadium 
(tijdens de inleidingszitting) actiever te 
beheren, biedt België geen samenkom-
sten voorafgaand aan het proces166 in 
ondernemingsgeschillen. Het systeem 
voor het beheer van rechtszaken lijdt ook 
onder een gebrek aan digitalisering van 
de rechtbanken. Papieren dossiers zijn 
de regel in de Belgische rechtbanken - 
elektronische zaakbeheersystemen zijn 

AFBEELDING 1.30 De advocatenkosten vormen het leeuwendeel van de proceskosten 
in België, die lager liggen dan het EU-gemiddelde

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De EU-gemiddelden zijn gebaseerd op gegevens op nationaal niveau voor de 27 lidstaten van de Europese 
Unie. Gegevens voor afzonderlijke economieën gelden voor de respectieve hoofdsteden, zoals die door Doing Business 
worden gemeten. De gegevens voor Brussel en de EU-gemiddelden worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het 
Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.

Advocaat Tenuitvoerlegging

België (gemiddeld)
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van de waarde van de vordering 
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meestal beperkt tot de presentatie van 
schriftelijke argumenten. Andere normen 
voor de structuur van rechtbanken en 
procedures, en de regelgeving inzake 
ondernemingsarbitrage, zijn dan weer 
meer in overeenstemming met die van 
de andere lidstaten van de Europese 
Unie. Zo zijn er bijvoorbeeld rechtban-
ken voor geringe vorderingen, met een 
versnelde procedure waarin zelfverte-
genwoordiging mogelijk is. Belgische 
procespartijen hebben ook toegang tot 
9 gespecialiseerde ondernemingsrecht-
banken en -afdelingen in het hele land, 
wat een consequente toepassing van de 
wet bevordert en de voorspelbaarheid 
voor rechtbankgebruikers vergroot. Net 
als rechtbanken in 162 andere economie-
en over de hele wereld wijzen Belgische 
rechtbanken zaken willekeurig toe aan 
rechters; dit proces wordt in België hand-
matig uitgevoerd.

Wat handelsarbitrage betreft, worden in de 
praktijk geldige arbitrageclausules gehand-
haafd. Vrijwillige bemiddeling is toegela-
ten, hoewel er geen financiële stimulansen 
zijn voorzien om AGB aan te moedigen.167

WAT KAN NOG WORDEN 
VERBETERD?

Het gebruik van virtuele hoorzittingen 
en elektronische documentarchivering 
uitbreiden

Naast de personeelsbezetting van de 
rechtbanken is de overgang naar de auto-
matisering van de rechtbanken een van 
de grootste uitdagingen voor de Belgische 
justitie. Als reactie op de COVID-19-
pandemie creëerde een koninklijk besluit 
het wettelijke kader voor het tijdelijke 
gebruik van schriftelijke pleidooien en 
de mogelijkheid van virtuele in plaats 
van fysieke hoorzittingen.168 Rechters 
kunnen sindsdien het gebruik van 
videoconferentietechnologie in hun zaak 
toestaan of afwijzen, maar de schriftelijke 
procedure wordt aanbevolen. Virtuele 
zittingen - waarvoor geen vast juridisch 
kader bestaat - zijn een secundaire optie 
en alleen beschikbaar in bijzondere 
omstandigheden.

Het scheppen van het rechtskader 
om van virtuele hoorzittingen een 

permanente optie voor procespartijen 
te maken, zou meer flexibiliteit kunnen 
bieden bij het organiseren van geschillen. 
Hierdoor zou het gemakkelijker worden 
om een geschikte datum voor een zitting 
overeen te komen, zouden de wachttijden 
voor advocaten tijdens zittingen korter 
worden en zou er minder tijd nodig zijn 
voor het pendelen naar de rechtbank. 
Bovendien zouden virtuele hoorzittingen 
het effect kunnen verminderen van 
veel voorkomende omstandigheden die 
momenteel een verdaging van de zitting 
rechtvaardigen (zoals de niet-beschik-
baarheid van een hoorzaal of een minder 
goede gezondheidstoestand van een van 
de partijen). België zou in dit verband 
het voorbeeld kunnen volgen van andere 
economieën met een wettelijk kader dat 
het mogelijk maakt om op afstand te 
procederen. In Estland kunnen gebruikers 
alle stappen van een juridisch geschil op 
afstand afhandelen, van de inleiding van 
de zaak tot de bekendmaking van de 
uitspraak. Tijdens de lockdownperiode 
naar aanleiding van de coronacrisis in 
2020 werd in Estland ongeveer 61 % van 
de zittingen online gehouden, waardoor 
het aantal zaken in vergelijking met het 
vorige kwartaal (zonder lockdown) min 
of meer op hetzelfde peil kon worden 
gehouden.169 In Singapore noemde de 
opperrechter van het Hooggerechtshof 
tijd- en kostenbesparingen als recht-
vaardiging om de meeste zaken virtueel 
te hervatten (en op permanente basis 
virtueel voort te zetten).170

Meer e-functies invoeren in rechtban-
ken, en dan vooral voor commerciële 
geschillen en kleine vorderingen
De coronacrisis vestigde de aandacht op 
de suboptimale aard van rechtbanken in 
de hele wereld. In veel rechtsgebieden 
wint de shift naar virtuele justitie intus-
sen aan momentum en verbetert deze 
de efficiëntie van de rechtbanken. Met 
zijn lage graad van automatisering van 
de rechtbanken blijft België echter achter 
in dit opzicht. Het Belgisch Gerechtelijk 
Wetboek voorziet niet in de elektronische 
betekening of kennisgeving van proces-
stukken noch in de elektronische betaling 

AFBEELDING 1.31 Het niveau van de automatisering van de rechtbanken en van het 
beheer van zaken is overal in België laag

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: Het gemiddelde voor de Europese Unie is gebaseerd op de gegevens op economieniveau voor 27 EU-
lidstaten. Bij de EU-lidstaten scoren Kroatië, Polen en Roemenië het hoogst met betrekking tot de rechtbankstructuur 
en de procedures. Letland scoort dan weer het hoogst op het vlak van het beheer van de zaken. Estland, Litouwen en 
de Slovaakse Republiek halen de hoogste cijfers op het vlak van de automatisering van de rechtbanken. Duitsland, 
Hongarije, Italië, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië en Spanje staan aan de top op het vlak van de alternatieve 
geschillenbeslechting. De gegevens voor Brussel, het EU-gemiddelde en de beste prestaties in de EU worden pas als 
officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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van rolrechten. Hoewel DPA-Deposit de 
afgelopen jaren is ingevoerd,171 is er nog 
altijd geen volwaardig systeem beschik-
baar voor elektronische procesdossiers. 
De griffie van de Nederlandstalige 
ondernemingsrechtbank van Brussel 
print nog altijd alle processtukken af die 
via e/DPA-Deposit werden geüpload en 
de via e-mail verzonden zaakgerelateerde 
berichten en voegt deze bij het (traditio-
nele) papieren dossier.172 Daardoor zijn de 
voordelen van automatisering beperkt en 
worden onderbezette griffies belast met 
extra (en onnodig) werk.

Elektronische functies zoals het elek-
tronisch indienen van zaken, de elektro-
nische betekening en de elektronische 
betaling van rolrechten kunnen de aan-
vang van een rechtszaak stroomlijnen en 
versnellen. Maar automatisering van de 
rechtbanken biedt nog meer voordelen. 
Elektronische dossiers zijn over het 
algemeen handiger en betrouwbaarder. 
Minder persoonlijke contacten met 
gerechtsambtenaren leiden ook tot een 
betere toegang tot de rechtbanken. 
Bovendien blijkt uit studies dat wanneer 
elektronische archivering in de rechtban-
ken wordt ingevoerd, de toegankelijkheid 
van informatie toeneemt en de toegang 
tot en de rechtspleging aanzienlijk ver-
beteren.173 Door deze functies dalen ook 
de kosten om een contract af te dwingen 
- de rechtbankgebruikers hoeven minder 
vaak bij de rechtbank langs te gaan, ter-
wijl de rechtbanken zelf kosten besparen 
voor opslag en archivering alsmede 
personeelskosten.

Om de aandacht te vestigen op de aspec-
ten die voor de Belgische rechterlijke 
macht het nuttigst zouden zijn, zou een 
delegatie van beleidsmakers en gese-
lecteerde rechters kunnen kijken naar 
rechtsgebieden met meer geavanceerde 
geautomatiseerde rechtssystemen, zoals 
Canada, Estland, de Republiek Korea en 
het Verenigd Koninkrijk. In de context van 
het Asia-Pacific Economic Cooperation 
Ease of Doing Business Action Plan,174 

heeft Korea op dit vlak al bijstand 
verleend aan Indonesië, Peru en de 

Flippijnen. Korea organiseerde intussen 
ook verschillende workshops waar kennis 
kon worden uitgewisseld en technische 
bijstand kon worden verleend op het 
vlak van het afdwingen van contracten 
en de organisatie van het gerechtelijk 
apparaat.175

De invoering van nieuwe elektronische 
functies in de Belgische rechtbanken 
vereist een begeleidende voorlichtings-
campagne en opleidingsmogelijkheden 
voor de doelgroep. Een vroegtijdige 
betrokkenheid van de belanghebbenden is 
van essentieel belang om ervoor te zorgen 
dat advocaten op de hoogte zijn van het 
nieuwe systeem, dat ze de voordelen 
ervan begrijpen en dat ze weten hoe ze het 
moeten gebruiken. Het verplicht stellen 
van het gebruik van de nieuwe functies 
is één manier om het nieuwe systeem te 
promoten. Zo keurde Spanje in 2015 een 
wet goed die bepaalt dat alle bij gerech-
telijke procedures betrokken belangheb-
benden elektronische communicatie via 
het bestaande LexNET-systeem moeten 
gebruiken om elk document aan de rechter 
voor te leggen, met inbegrip van de initiële 
klacht. Daarnaast keurde de deken van de 
rechtbanken van Madrid een beschikking 
goed waardoor het indienen van papieren 
documenten na een bepaalde datum niet 
meer is toegestaan. In plaats daarvan 
moeten partijen documenten via het 
LexNET-systeem indienen.

Het elektronische systeem voor de 
behandeling van zaken voor rechters 
en advocaten optimaliseren
In België gebruiken rechtbanken en 
advocaten het DPA-platform sinds juni 
2017.176 Dat bestaat uit de DPA-Box, 
het persoonlijke archiefsysteem van 
de advocaat, en de DPA-Deposit, een 
digitaal instrument dat de uitwisseling 
van conclusies en documentatie met de 
rechtbanken, collega’s of derden mogelijk 
maakt.177 Het systeem biedt in zijn hui-
dige uitvoering echter slechts beperkte 
mogelijkheden. Zo kunnen rechters geen 
eenvoudige kennisgevingen of mailbe-
richten rechtstreeks naar advocaten 
verzenden. Advocaten kunnen ook de 

status van een zaak niet volgen en kun-
nen een zaak niet elektronisch indienen 
of rechterlijke uitspraken en beslissingen 
inzien. De Belgische regering vaardigde 
in 2020 een tijdelijke maatregel uit 
waardoor het elektronisch indienen van 
verzoekschriften of verzoeken aan rech-
ters alleen is toegelaten in verband met 
de COVID-19-pandemie.

Economieën met virtuele rechtbanken 
beschikken over doeltreffende elek-
tronische systemen om het beheer 
van rechtszaken te ondersteunen. Zo 
beschikt Korea over een uitgebreid 
‘e-court system’, waarmee rechters tot 
3.000 zaken per jaar kunnen toewijzen, 
tot 400 gevallen per maand kunnen 
beheren en tot 100 pleidooien per maand 
kunnen horen. Het systeem helpt onder 
meer bij het opstellen van vonnissen en 
kan semiautomatisch rechterlijke bevelen 
genereren.178 Het Koreaanse systeem 
houdt ook een elektronische database bij 
van gerechtelijke dossiers en vonnissen, 
waardoor betrouwbare dossiers kunnen 
worden bijgehouden en belanghebbende 
partijen gemakkelijk toegang hebben 
tot jurisprudentie. Ten slotte zorgt het 
systeem voor een willekeurige toewijzing 
van zaken via een geautomatiseerd pro-
ces, waardoor het risico van beïnvloeding 
door advocaten bij de selectie van rech-
ters wordt beperkt.

Wettelijke grenzen stellen aan het 
toestaan van verdagingen
Een goed beheer van een zaak houdt 
onder meer in dat samen met de partijen 
een duidelijk, redelijke en realistisch sche-
ma voor een zaak wordt opgesteld, en dat 
duidelijke regels worden vastgelegd om 
het gebruik van verdagingen te beperken. 
Tijdschema’s vereisen echter regels om 
te kunnen worden gehandhaafd. Reeds in 
1984 advadviseerde het Ministercomité 
van de Raad van Europa om niet meer 
dan twee zittingen te houden (een voor-
bereidende en een terechtzitting). Het 
comité formuleerde ook de aanbeveling 
om geen verdagingen toe te staan tenzij 
‘nieuwe feiten aan het licht komen of in 
andere uitzonderlijke omstandigheden’.179 



DOING BUSINESS IN DE EUROPESE UNIE 2021: OOSTENRIJK, BELGIË EN NEDERLAND 56

Slechts negen lidstaten van de EU (België 
behoort daar niet bij) leggen beperkingen 
op aan verdagingen, die in de praktijk 
ook worden nageleefd.180 Noorwegen 
past strikte regels toe op verdagingen en 
zorgt ervoor dat zittingen en processen 
volgens planning verlopen.181 In de dis-
trictsrechtbank Tingrett Nedre Romerike 
in Noorwegen werken de zaakbeheerders 
van de rechtbank actief om zaken binnen 
de vastgestelde termijnen en doelstel-
lingen te plannen, en van advocaten 
wordt verwacht dat zij de zaak binnen 
de officiële termijnen behandelen. Indien 
de advocaat niet beschikbaar is, dringen 
de beheerders erop aan dat de zaak aan 
een andere advocaat van hetzelfde kan-
toor wordt overgedragen. In de praktijk 
past de rechtbank een restrictief beleid 
toe wat verdagingen betreft; bovendien 
moeten advocaten in geval van ziekte een 
doktersattest kunnen voorleggen.182

Alternatieve geschillenbeslechting 
aanmoedigen
België beschikt over een degelijk kader 
voor zowel arbitrage als bemiddeling,183 

maar de rechtbanken zouden het gebruik 
van deze AGB-mechanismen kunnen 
opvoeren. Advocaten die voor deze 
studie werden geïnterviewd, stellen voor 
dat AGB-oplossingen effectiever zouden 
kunnen worden gepromoot tijdens de 
inleidende hoorzitting. Rechters zouden 
bij het begin van de gerechtelijke proce-
dure een actievere rol kunnen spelen om 
te bepalen welke zaken in aanmerking 
komen voor een schikking. Bemiddeling 
is over het algemeen een kosteneffectief 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
- het kan de kosten drukken doordat 
kosten voor advocaten en experts en 
rolrechten en executiekosten wegvallen. 
Bemiddeling kan ook helpen om het 
aantal door de rechtbanken behandelde 
zaken te verminderen.

Een van de manieren om het gebruik 
van bemiddeling te doen toenemen 
bestaat erin zaken die onder een gelde-
lijke drempel vallen automatisch naar 
bemiddeling te verwijzen in een poging 
tot verzoening. België zou ook kunnen 

overwegen om financiële incentives te 
voorzien voor het gebruik van AGB; Italië 
voorziet bijvoorbeeld een belastingkre-
diet om bemiddeling aan te moedigen.184 
Alle bij de districtsrechtbanken van 
West-Australië aanhangig gemaakte 
zaken worden onderworpen aan een 
AGB-beraadslaging voordat de datum 
van het proces wordt vastgelegd.185 

AGB-beraadslagingen omvatten een 
eerste beraadslaging vóór het proces, 
die de partijen en de advocaten moeten 
bijwonen.

In Italië kent het Giustizia Semplice-
programma in Firenze elk jaar beurzen 
toe aan 10 postdoctorale academici met 
kennis van burgerlijk procesrecht en 
AGB om rechters te ondersteunen bij het 
bepalen welke zaken naar bemiddeling 
moeten worden doorverwezen.186 De 
academici helpen elk twee rechters door 
de details van de zaken te bekijken, een 
ontwerplijst op te stellen van de hangen-
de zaken van de individuele rechters die 
voor bemiddeling in aanmerking komen, 
de lijst met de rechters te bespreken en 
de ontwerp-bemiddelingsopdracht op 
te stellen voor de zaken die de rechters 
willen verwijzen naar het Organismo 
di Conciliazione di Firenze. Het aantal 
hangende zaken in de rechtbanken van 
Firenze is sinds 2013, toen het program-
ma werd opgestart, gestaag gedaald. Het 
uittesten van een soortgelijk programma 
in België zou de perceptie over AGB 
kunnen doen keren en bemiddeling op 
hetzelfde niveau brengen als traditionele 
geschillenbeslechting.
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47. In Vlaanderen werken waterdistributie- 
en rioleringsmaatschappijen in duidelijk 
omschreven zones. Maatschappijen die belast 
zijn met de riolering in een specifieke zone zijn 
niet noodzakelijkerwijs ook verantwoordelijk 
voor de waterdistributie in dezelfde zone. 
Voor de drie Vlaamse steden in de benchmark 
is de maatschappij die verantwoordelijk is 
voor de aansluitingen op de riolering ook 
verantwoordelijk voor de wateraansluitingen. 

48. Gemeentelijke planningsregels in verband 
met afvloeiing en federale milieuvoorschriften 
eisen dat voor alle nieuwe bouwwerken 
een beoordeling van de impact van het 
overstromingsrisico wordt ingediend. In 
zones met een hoog overstromingsrisico 
gelden strengere eisen, zoals de installatie van 
waterreservoirs of wijzigingen van het terrein. 
Professionals uit de bouwsector kunnen 
uitgebreide georuimtelijke risicokaarten 
gratis raadplegen wanneer ze van plan 
zijn om nieuwe gebouwen op te trekken in 
overstromingsgevoelige zones.

49. Meer informatie over de omgevingsvergunning 
in Vlaanderen vindt u op http://www 
.vlaanderen.be/omgevingsvergunning. 
Wallonië introduceerde intussen een 
geïntegreerde vergunning (‘permis unique’), 
dat verschillende vergunningen bundelde. 
Meer informatie vindt u op http://permis 
-environnement.spw.wallonie.be/fr/j-ai-un 
-projet/dois-je-entreprendre-une-demarche 
-administrative#unique.

50. In sommige gevallen in Vlaanderen maakt 
een openbaar onderzoek deel uit van de 
beoordeling van de vergunningsaanvraag. 
In die gevallen wordt het aanvraagdossier 
voor een project openbaar gemaakt 
en kan de gemeenschap er tijdens het 
beoordelingsproces commentaar op geven 
of zorgen formuleren. Meer informatie over 
openbare onderzoeken vindt u op https://
www.omgevingsloketvlaanderen.be 
/publiek-loket. 

51. Meer informatie over de methodologie van 
Doing Business vindt u in https://www 
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58. Meer informatie over het online 
vergunningssysteem van Hamburg vindt u op 
de website https://www.hamburg.de/start 
-digitale-verfahren/.

59. Wereldbank. 2013. ‘What Role Should Risk-
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62. Ondernemers die in Bulgarije een 
elektriciteitsaansluiting aanvragen, moeten - 
net als in België - zes procedures doorlopen. 
In Roemenië zijn er negen procedures. In alle 
andere EU-lidstaten volstaan vijf procedures 
of minder.

63. De gemiddelde waarden voor de Europese Unie 
en andere groepen landen worden berekend 
op basis van gegevens uit de database van 
Doing Business waarbij de belangrijkste 
zakenstad wordt gebruikt als maatstaf voor 
iedere economie door in Doing Business 2021 
worden bestudeerd. De gemiddelde waarden 
voor België worden berekend op basis van de 
Subnational Doing Business gegevens voor elke 
stad die in het onderzoek worden behandeld, 
met uitzondering van Brussel, waarvoor de 
gegevens uit de Doing Business databank 
afkomstig zijn. De gegevens voor Brussel en 
voor de vergelijkende economieën die in dit 
rapport worden vermeld, worden als onofficieel 
beschouwd tot het moment dat het Doing 
Business 2021-rapport zal worden gepubliceerd.

64. Om de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening en de transparantie 
van de tarieven te meten, gebruikt Doing 
Business een index waarbij punten van 0 tot 
8 worden toegekend. Die index meet de duur 
en de frequentie van stroomuitvallen, de 
rol van de energieregulatoren, de systemen 
die worden gebruikt om stroomuitvallen te 
monitoren en de levering te herstellen, de 
vraag of er financiële sancties zijn voorzien om 
de stroomuitvallen te beperken en de vraag 
of er effectieve tarieven online beschikbaar 
zijn en klanten minstens een volledige 
factureringscyclus op voorhand op de hoogte 
worden gebracht van tariefwijzigingen. Meer 
informatie hierover vindt u in de toelichtingen.

65. Dit is een interne stap, die daarom niet als 
extra procedure wordt beschouwd. 

66. Deze platforms zijn Osiris in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (https://www.osiris 
.brussels/Modules/Management), GIPOD in 

Vlaanderen (https://overheid.vlaanderen.be 
/informatie-vlaanderen/producten-diensten 
/generiek-informatieplatform-openbaar 
-domein-gipod), en Powalco in Wallonië 
(https://registration.powalco.be/).

67. In Wallonië ontvangt de aannemer van de DNB 
de kaart van het federale contactpunt voor de 
informatiedatabase voor kabels en leidingen via 
het KLIM-CICC-platform (https://klim-cicc.be 
/information). In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kan de aannemer de kaart rechtstreeks 
van het KLIM-CICC-platform of via het Osiris-
platform (zie nota 6) verkrijgen, dat in het KLIM-
CICC-systeem is geïntegreerd. In Vlaanderen is 
de kaart verkrijgbaar van het Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen via het 
KLIP-platform (http://www.vlaanderen.be/klip).

68. In Brussel kan de aannemer van de DNB 
deze goedkeuring via het Osiris-platform 
elektronisch aanvragen bij het lokale 
politiekantoor. In de andere steden vraagt de 
aannemer van de DNB de goedkeuring per 
mail aan en ontvangt ze ook via dezelfde weg. 
De goedkeuring wordt verkregen van de lokale 
gemeentediensten in Vlaanderen en van de 
lokale politiediensten in Wallonië.

69. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
de lokale gemeentediensten 60 dagen de 
tijd om een vergunning voor graafwerken 
uit te reiken (30 dagen om ontvangst van 
de aanvraag te bevestigen en 30 dagen om 
de klant op de hoogte te brengen van de 
genomen beslissing), zoals wordt bepaald 
door de artikelen 31 en 36 van de Ordonnantie 
betreffende bouwplaatsen op de openbare 
weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(https://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du 
-03-mai-2018_n2018012008.html). Andere 
nutsbedrijven hebben 15 dagen de tijd om 
te antwoorden op de aanvraag voor de 
coördinatie van de werken op een bouwplaats 
(artikel 25.1 van dezelfde wet). In Wallonië 
hebben lokale gemeentediensten en andere 
nutsbedrijven in totaal 37 dagen de tijd 
om te antwoorden op de aanvraag voor de 
coördinatie van de werken op de bouwplaats 
en om de vergunning voor graafwerken uit te 
reiken, zoals wordt bepaald door het Powalco 
decreet van 30 april 2009 betreffende de 
informatie, de coördinatie en de organisatie 
van bouwplaatsen (http://www.ejustice.just 
.fgov.be/mopdf/2009/06/18_1.pdf#Page91).

70. In Vlaanderen moeten lokale 
gemeentediensten binnen de 6 maanden een 
beslissing bekendmaken over de vergunning 
van graafwerken als die vergunning wordt 
aangevraagd in combinatie met andere 
nutsbedrijven (artikel 17.1 van de code 
voor infarstructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen; zie https://www.vvsg.be 
/Leden/Omgeving/OW%20d16-043%20
v20161018def%20code%20voor%20
werken%20langs%20gemeentewegen%20
-%20code%20nuts.pdf). Als de 
distributiemaatschappij een individuele 
graafvergunning aanvraagt, moet de gemeente 
binnen de 2 maanden een beslissing 
bekendmaken (artikel 17.2 van dezelfde 
wet). Nutsbedrijven hebben 10 dagen de tijd 
om te antwoorden op de aanvraag voor de 
coördinatie van de werken op een bouwplaats 
(artikel 13.2 van dezelfde wet).
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71. Overlegmeeting met de stadsdiensten van 
Antwerpen voor deze studie.

72. In Vlaanderen hebben gemeenten één maand 
de tijd om de vergunning voor het plaatsen 
van verkeersborden uit te reiken, zoals wordt 
bepaald door de Code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen, artikel 
21. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en in Wallonië bepaalt elke politiedienst 
haar eigen termijn voor klanten om een 
aanvraag tot vergunning voor de plaatsing van 
verkeersborden in te dienen.

73. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
het nutsbedrijf tien kalenderdagen de tijd om 
na te gaan of de aanvraag voor een nieuwe 
aansluiting volledig is en aan de klant te melden 
dat een gedetailleerd onderzoek noodzakelijk 
is (artikel 103 van de technische voorschriften 
voor elektriciteitsdistributie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). Zodra de klant de 
vergoeding voor het gedetailleerde onderzoek 
heeft betaald, heeft het nutsbedrijf vijftien dagen 
de tijd om dat uit te voeren en de prijsopgave 
naar de klant te verzenden (artikel 105). Nadat 
de klant de prijsopgave heeft aanvaard en het 
volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, 
heeft het nutsbedrijf twintig kalenderdagen de 
tijd om het aansluitingscontract te verzenden 
(artikel 109). In Vlaanderen beschikt het 
nutsbedrijf over dertig werkdagen om (i) na 
te gaan of de aanvraag volledig is (binnen 
de tien dagen moet dit antwoord worden 
bekendgemaakt), (ii) een gedetailleerd 
onderzoek uit te voeren en (iii) een prijsopgave 
op te stellen (artikel 2.2 van de technische 
voorschriften voor elektriciteitsdistributie in 
het Vlaams Gewest). In Wallonië heeft het 
nutsbedrijf tien werkdagen de tijd om na te gaan 
of de aanvraag voor een nieuwe aansluiting 
volledig is en om aan de klant te melden dat 
een gedetailleerd onderzoek moet worden 
uitgevoerd (artikel 90.1 van de technische 
voorschriften voor de elektriciteitsdistributie 
in het Waals Gewest). Zodra de klant de 
vergoeding voor het gedetailleerde onderzoek 
heeft betaald, heeft het nutsbedrijf dertig 
werkdagen de tijd om het onderzoek uit te 
voeren en om de prijsopgave naar de klant 
te verzenden (artikel 82.1). Zodra de klant de 
prijsopgave heeft aanvaard en het volledige 
verschuldigde bedrag heeft betaald, heeft 
het nutsbedrijf 10 werkdagen de tijd om het 
aansluitingscontract in te dienen (artikel 83.1).

74. Voor de Doing Business casestudy is dit 140 kVA.
75. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

verwijzen we naar de Ordonnantie betreffende 
de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, artikel 32bis (https://
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change 
_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071901 
&table_name=loi). Voor Vlaanderen verwijzen 
we naar het Energiedecreet, artikel 4.1.11/5 par. 
1 lid 1 (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken 
/Document.aspx?DID=1018092&param 
=inhoud&AID=1173782). Voor Wallonië 
verwijzen we naar het decreet betreffende 
de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt, artikel 25bis (https://www 
.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg 
_2.pl?language=fr&nm=2001027238&la=F).

76. Zie hiervoor de algemene verordening voor 
ondergrondse infrastructuren van Enschede, 

artikel 2.8 (https://dloket.enschede.nl/loket 
/sites/default/files/IMG/AVOI%20Enschede 
%202018.pdf).

77. De limiet werd ingesteld op 18 weken vanaf 
het moment dat de klant een prijsopgave 
heeft aanvaard. Bekijk hiervoor de technische 
voorschriften voor de elektriciteitsdistributie in 
het Vlaams Gewest, artikel 2.2.39 par. 3.

78. Meer informatie over het Oostenrijkse 
kwaliteitsrapport over de elektriciteitssector 
vindt u op de website van de Oostenrijkse 
toezichthouder op https://www.e-control.at 
/marktteilnehmer/erhebungen/erhebungen 
-zur-qualitaet-der-netzdienstleistung.

79. Het Atrias-platform (https://www.atrias.be/) 
beheert de marktfacilitatiedocumentatie in 
opdracht van en in nauwe samenwerking met de 
distributiemaatschappijen Fluvius, ORES, RESA 
en Sibelga. De nutsbedrijven wijzen daarbij 
een unieke EAN-code (een internationaal 
artikelnummer, waarvan de afkorting 
oorspronkelijk voor ‘European Article Number’ 
stond) toe aan een aansluiting, die in de 
communicatie met leveranciers wordt gebruikt. 
Die code wordt in het aansluitingscontract 
aan de klant gemeld. De stroomleverancier 
gebruikt de code als identifier wanneer hij de 
distributiemaatschappij via het Atrias-platform 
laat weten dat het elektriciteitsleveringscontract 
is ondertekend.

80. Die eis is in overeenstemming met de 
Energiecode (artikel L342-11), die bepaalt 
dat stedelijke planningcommissies de kosten 
voor uitbreidingswerken voor het stroomnet 
zelf moeten dragen indien die uitbreiding 
ten gunste van toekomstige inwoners en 
ondernemingen kan zijn.

81. Wereldbank. 2018. Doing Business in the 
European Union 2018: Croatia, Czech Republic, 
Portugal and Slovakia. Washington, DC: 
Wereldbank. https://www.doingbusiness 
.org/content/dam/doingBusiness/media 
/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report 
-ENG.PDF.

82. Arlet, Jean, Diane Davoine, Tigran Parvanyan, 
Jayashree Srinivasan en Erick Tjong. ‘Getting 
Electricity: Factors Affecting the Reliability 
of Electricity Supply.’ in Wereldbank. 2016. 
Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. 
Washington, DC: Wereldbank. 

83. Het Ministerie van Financiën werd onder de 
Coperfinhervorming omgedoopt tot FOD 
Financiën.

84. De Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie bestaat verder nog 
uit de Administratie Patrimoniumdiensten 
en de Administratie Informatieverzameling 
en -uitwisseling. Hun bevoegdheden hebben 
betrekking op de organisatie van de verkoop 
van onroerende en roerende goederen van de 
Staat, de onteigening van onroerend goed in 
het algemeen belang en de verzameling en 
uitwisseling van patrimoniuminformatie. Een 
gedetailleerde lijst van de diensten die door 
de vier administraties worden verleend, kunt u 
raadplegen op: https://finance.belgium.be/en 
/about_fps/structure_and_services/general 
_administrations/patrimonial_documentation.

85. De Administratie Rechtszekerheid kwam in 
2018 in de plaats van de hypotheekkantoren. De 
taken, de bevoegdheid en het hoofdkantoor van 
de operationele diensten van de verschillende 

administraties van de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie worden 
bepaald in artikel 1 van de beslissing van de 
voorzitter van het uitvoerend comité van de 
FOD Financiën van 18 december 2014, die op 31 
december 2014 in het Belgisch Staatsblad werd 
gepubliceerd. 

86. De naam, de territoriale jurisdictie en 
de adressen van de 48 kantoren van de 
Administratie Rechtszekerheid worden 
opgesomd in de tabel die werd gevoegd 
bij de beslissing van de voorzitter van de 
FOD Financiën van 15 juni 2018, die u kunt 
raadplegen op http://www.ejustice.just.fgov 
.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la 
=F&cn=2018061501&table_name=loi.

87. Eigendomsrechten worden op federaal 
niveau geregeld door de hypotheekwet van 
16 december 1851, een integraal deel van het 
burgerlijk wetboek, met een eigen nummering 
van artikelen (Boek III, Titel XVIII) dat 
nadien door verschillende speciale wetten 
werd geamendeerd (zoals de Wet van 9 
februari 1995). Per 1 september 2021 zal de 
hypotheekwet in Boek III van het burgerlijk 
wetboek worden geïmplementeerd. Bekijk 
hiervoor de Wet van 4 februari 2020 waarin 
Boek III ‘Goederen’ is opgenomen, Belgisch 
Staatsblad van 17 maart 2020.

88. Op basis van de waarde van het overgedragen 
onroerend goed in de Doing Business casestudy 
van EUR 2.066.973,60.

89. Het registratierecht wordt gewestelijk geregeld, 
in overeenstemming met de bijzondere wet 
van 16 januari 1989, die werd geamendeerd 
door de bijzondere wet van 13 juli 2001. In 
Vlaanderen legt art. 2.9.4.1.1. van het Vlaams 
Belastingwetboek de registratierechten vast. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 
het Waals Gewest wordt het registratierecht 
vastgelegd door art. 44 van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten. 

90. De gegevens voor Brussel en voor de 
vergelijkende economieën die in dit rapport 
worden vermeld, worden als onofficieel 
beschouwd tot het moment dat het Doing 
Business 2021-rapport zal worden gepubliceerd.

91. Meer informatie per gewest vindt u op de sites  
https://finances.belgium.be/fr/particuliers 
/habitation/acheter-vendre/droits 
-enregistrement/wallonie#q6;  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren 
/woning/kopen-verkopen/registratierecht 
/brussel#q5; https://financien.belgium.be 
/nl/particulieren/woning/kopen-verkopen 
/registratierecht/vlaanderen.

92. Artikel 5 van de hypotheekwet van 1851.
93. De drie agentschappen zijn Leefmilieu Brussel 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Banque de données de l'état des sols wallons 
(BDES) in het Waals Gewest en de Openbare 
afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het 
Vlaams Gewest.

94. Informatie ontvangen tijdens interviews met 
experts door het team van Subnational Doing 
Business tussen oktober 2020 en januari 2021. 

95. In alle drie de gewesten is het wettelijk 
verplicht om een bodemattest te verkrijgen. 
In Brussel wordt dit geregeld door de 
Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende 
het beheer en de sanering van verontreinigde 
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bodems (http://www.ejustice.just.fgov.be 
/mopdf/2009/03/10_1.pdf#Page258). Het 
attest kan online worden verkregen via het 
BRUSOIL platform van Leefmilieu Brussel 
(http://brusoil.environnement.brussels/nl 
/home.html). In Wallonië wordt de materie 
geregeld door het decreet van 1 maart 2018 
betreffende bodembeheer en sanering 
(https://sol.environnement.wallonie.be/files 
/Document/CWBP/V04/GRPA/20181126 
_GRPA_V04_final.pdf). Het attest kan 
onmiddellijk online worden gedownload via 
de database van de bodems in Wallonië, die 
bereikbaar is via het e-notariaat portaal voor 
notarissen en op http://bdes.wallonie.be 
/portal/#BBOX=-19150.307552281738 
,351597.8297773263,13847.68757937511 
,188142.3070019473. In Vlaanderen is het 
verkrijgen van het attest wettelijk verplicht 
op basis van het besluit over bodemsanering 
en bodembescherming van 2007, dat 
beschikbaar is op http://www.ejustice.just 
.fgov.be/mopdf/2007/01/22_1.pdf#Page45. 
Notarissen kunnen het attest rechtstreeks 
via het webloket van OVAM aanvragen, dat 
bereikbaar is op https://www.ovam.be 
/bodemattest, of via het e-notariaat portaal.

96. Volgens ambtenaren van Leefmilieu Brussel 
die door het team van Subnational Doing 
Business werden geïnterviewd tussen juli en 
december 2020. 

97. Artikel 1 van de hypotheekwet van 1851.
98. Artikel 2 van de hypotheekwet van 1851.
99. In Vlaanderen bedraagt de boete 1 % van de 

registratierechten als de akte niet op tijd wordt 
geregistreerd (binnen de 30 kalenderdagen na 
de deadline), met een minimum van  
EUR 100 (artikel 3.18.0.0.11., sectie III, Vlaams 
Belastingwetboek). In Wallonië en Brussel 
bedraagt de boete minstens EUR 25 (artikel 
41, 1° van de Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten).

100. In de bijlage van het koninklijk besluit van 
14 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 21 
maart 2014) worden de metagegevens 
opgesomd die in de elektronische transmissie 
moeten worden opgenomen (naam, 
identificatienummer van de partijen enz.). 
Beschikbaar op http://www.ejustice.just.fgov 
.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la 
=F&cn=2014031402&table_name=loi.

101. Het e-Registratie-platform werd in 2015 
gelanceerd. 

102. De notaris moet de metagegevens verzenden 
samen met de documenten die worden 
opgesomd in artikel 3.2. 1° van het koninklijk 
besluit van 14 maart 2014. Om de notariële 
akte te kunnen aanvaarden controleert het 
kantoor Rechtszekerheid of de documenten 
aangetekend werden verzonden, of de 
documenten het registernummer vermelden 
en door de notaris werden ondertekend. 
Het kantoor Rechtszekerheid is verplicht 
om de akten of het schrijven te registreren 
op de datum dat ze worden voorgelegd als 
ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden 
in overeenstemming met artikel 6 van het 
Wetboek der registratierechten.

103. Volgens experts die in de periode van 
september tot december 2020 door het 
team van Subnational Doing Business werden 
geïnterviewd. 

104. Het registratierecht wordt gewestelijk geregeld, 
in overeenstemming met de bijzondere wet van 
16 januari 1989, die werd geamendeerd door de 
bijzondere wet van 13 juli 2001.

105. Artikel 2.9.4.1.1. van het Vlaams 
Belastingwetboek.

106. Artikel 44 van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest).

107. Op basis van de waarde van het eigendom dat 
in de Doing Business casestudy van  
EUR 2.066.973,64 werd overgedragen.

108. Zie de wet tot wijziging van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten na 
de overdracht van de dienst van gewestelijke 
registratierechten naar het Vlaams Gewest op 
26 mei 2016.

109. De honoraria voor notarissen worden 
berekend volgens de volgende degressieve 
en successieve schaal die wordt vastgelegd 
per koninklijk besluit van 16 december 
1950 houdende het tarief van de honoraria 
der notarissen, Belgisch Staatsblad van 25 
december 1950 (regelmatig bijgewerkt):  
EUR 7.500 tegen 4,56 %; EUR 10.000 tegen 
2,85 %; EUR 12.500 tegen 2,28 %;  
EUR 15.495 tegen 1,71 %; EUR 18.600 tegen 
1,14 %; EUR 186.000 tegen 0,57 %; boven 
EUR 186.000 tegen 0,057 %. 

110. Al deze administraties vallen onder de 
bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst 
Financiën (FOD Financiën).

111. De vergoedingen kunnen worden geraadpleegd 
op https://finances.belgium.be/fr/particuliers 
/habitation/cadastre/extrait-cadastral 
/myminfin#q12; art. 1, 5°/12° juncto art. 
4 (index) van het koninklijk besluit van 14 
september 2016, Belgisch Staatsbald van 10 
oktober 2016.

112. Op de websites van de drie agentschappen 
vindt u ook een overzicht van de 
gehanteerde vergoedingen. Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunt u de vergoedingen 
voor Leefmilieu Brussel raadplegen op https://
environnement.brussels/thematiques/sols 
/lattestation-du-sol/combien-ca-coute-et 
-comment-payer. Voor de OVAM in 
Vlaanderen kunnen de vergoedingen worden 
geraadpleegd op https://www.ovam.be 
/bodemattest. In Wallonië zijn de 
vergoedingen die door BDES worden 
gehanteerd, gepubliceerd op https://sol 
.environnement.wallonie.be/home/sols/sols 
-pollues/banque-des-donnees-de-letat-des 
-sols-bdes/les-extraits-conformes.html#3. 

113. Overeenkomstig de Doing Business-
methodologie omvat de kwaliteit van het 
landbeheer nog een vijfde component, die de 
wettelijke bepalingen meet betreffende de 
gelijkheid van toegang tot eigendomsrechten 
voor vrouwen en mannen. Deze subindicator 
wordt in Doing Business in de Europese Unie niet 
besproken, aangezien vrouwen en mannen in 
alle EU-lidstaten dezelfde eigendomsrechten 
genieten.

114. In het Frans en het Nederlds verkrijgbaar op  
https://finances.belgium.be/fr/catalogue-des 
-produits and https://financien.belgium.be/nl 
/productencatalogus.

115. Koninklijk besluit van 11 november 2019 
betreffende het aanvragen door notarissen en 

geregistreerde gebruikers van hypothecaire 
inlichtingen en het afleveren ervan door 
de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, Belgisch Staatsblad 
21 maart 2014. http://www.ejustice.just.fgov 
.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la= 
F&cn=2014031402&table_name=loi. 

116. Wereldbank. 2018. Doing Business in the European 
Union 2018: Croatia, the Czech Republic, Portugal 
and Slovakia. Washington, DC: Wereldbank. 

117. Volgens de gegevens die het team van 
Subnational Doing Business in de periode 
van oktober tot december 2020 bij experts 
verzamelde, kan de werklast aanzienlijk 
verschillen van locatie tot locatie. In 2019 
verwerkte het kantoor in Namen bijvoorbeeld 
7.627 transcripties, terwijl de drie kantoren in 
Antwerpen tijdens dezelfde periode meer dan 
34.000 aanvragen verwerkte.

118. Op de website van de FOD Financiën vindt 
u informatie terug die onder de bevoegdheid 
valt van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie - kantoren 
Rechtszekerheid.

119. Voor de deadlines die gelden voor de 
verwerking van een aantal documenten 
verwijzen we naar https://finances.belgium.be 
/fr/particuliers/habitation/cadastre/extrait 
-cadastral/myminfin#q17. 

120. Een overzichtelijke gids voor de 
klachtenprocedure in het VK kunt u 
raadplegen op https://www.gov.uk 
/government/organisations/land-registry 
/about/complaints-procedure. Meer 
informatie over de Independent Complaint 
Reviewer (ICR) vindt u op https://www 
.icrev.org.uk/.

121. Wet van 20 mei 2020 (Belgisch Staatsblad 
29 mei 2020) houdende diverse bepalingen 
inzake justitie in het kader van de strijd tegen 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
(http://www.ejustice.just.fgov.be.kuleuven 
.ezproxy.kuleuven.be/mopdf/2020/05/29_1 
.pdf#Page9). Bekijk in dit verband ook de 
Wet van 31 juli 2020 (Belgisch Staatsblad 7 
augustus 2020) houdende diverse dringende 
bepalingen inzake justitie.

122. Esposito, Gianluca, Sergi Lanau en Sebastiaan 
Pompe. 2014. ‘Judicial System Reform in 
Italy—A Key to Growth.’ IMF Working 
Paper 14/32, Internationaal Monetair 
Fonds, Washington, DC; OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling). 2013. ‘What Makes Civil 
Justice Effective?’ OECD Economics 
Department Policy Notes, nr. 18, juni. 

123. De gegevens voor Brussel en voor de 
vergelijkende economieën die in dit rapport 
worden vermeld, worden als onofficieel 
beschouwd tot het moment dat het Doing 
Business 2021-rapport zal worden gepubliceerd.

124. Tot 1 november 2018 werden deze 
rechtbanken Rechtbanken van Koophandel 
genoemd. Zie hiervoor de Wet van 15 april 
2018 (Belgisch Staatsblad 27 april 2018) over 
de hervorming van het handelsrecht.

125. Doing Business meent dat haar zaak dient te 
worden gebracht voor een lokale rechtbank 
met rechtsbevoegdheid over zaken rond 
handelscontracten met een waarde van 
200 % inkomen per hoofd van de bevolking. 
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Regels voor de rechtsprocedures in België 
worden nationaal geregeld en worden op 
een uniforme manier over het volledige land 
toegepast (artikelen 5732 en 574 van het 
Gerechtelijk Wetboek). Rechtbanken voor 
kleine vorderingen (Vredegerechten) zijn de 
laagste rechtbanken van eerste aanleg (artikel 
590 van het Gerechtelijk Wetboek), waarvoor 
een monetaire drempelwaarde van EUR 5.000 
geldt. Vorderingen boven dit bedrag moeten bij 
een ondernemingsrechtbank worden ingediend.

126. Artikel 85 van het Gerechtelijk Wetboek.
127. De negen ondernemingsrechtbanken 

zijn gevestigd in Antwerpen, Brussel 
(Nederlandstalig), Brussel (Franstalig), 
Leuven, Gent, Eupen, Luik, Henegouwen en 
Waals Brabant (https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/fr/tribunaux-et-cours/tribunal 
-de-lentreprise).

128. Artikel 700 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek.

129. De dagvaardingsperiode is de periode die 
loopt vanaf het moment dat de beklaagde 
door de gerechtsdeurwaarder wordt 
gedagvaard en de datum waarop de partijen 
in de rechtbank moeten verschijnen (artikel 
707 en 710 van het Gerechtelijk Wetboek). 
Bij kortgedingen wordt deze termijn tot twee 
dagen teruggebracht (artikel 1035 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

130. De casestudy komt niet in aanmerking voor 
deze procedure (waarbij geen conclusies 
moeten worden ingediend).

131. Subnational Doing Business onderzoek, 
interviews met rechtbankambtenaren en 
advocaten, november 2020.

132. ‘Werkingsverslag over het Jaar 2020 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank 
Brussel.’ Werkingsverslag van de 
ondernemingsrechtbank van Antwerpen, p. 
40. https://www.rechtbanken-tribunaux.be 
/sites/default/files/or_brussel/files 
/werkingsverslag-norb-2020.pdf. Bekijk in dit 
verband ook verschillende nieuwsbrieven van 
de balie van Brussel op https://www 
.baliebrussel.be/wp-content/uploads/2020/03 
/Coronanieuwsbrief-1.pdf.

133. Artikel 736 van het Gerechtelijk Wetboek; 
artikelen 742 en 745 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

134. Onderzoek door Subnational Doing Business en 
interviews met rechtbankambtenaren, januari 
2021.

135. Artikel 770 van het Gerechtelijk Wetboek.
136. In slechts 424 van de 889 zaken werd een 

uitspraak binnen één maand tijd gedaan. 
Zie pagina 46 van het werkingsverslag van 
de Franstalige ondernemingsrechtbank van 
de Franstalige ondernemingsrechtbank van 
Brussel op https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/te_bruxelles 
/rapport-de-fonctionnement-tefb-2019 
-approuve-le-19.05.2020_0.pdf. 

137. Voor de Nederlandstalige 
ondernemingsrechtbank van Brussel verwijzen 
we naar pagina 26 van het werkingsverslag in 
2019 https://www.rechtbanken-tribunaux.be 
/sites/default/files/or_brussel/files 
/werkingsverlag-2019.pdf.

138. Artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek.
139. Artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek.

140. Artikel 1495, eerste en tweede sectie van het 
Gerechtelijk Wetboek.

141. Artikelen 1520 en 1522 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

142. Voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank 
van Brussel verwijzen we naar pagina 4 van het 
werkingsverslag over 2019 op https://www 
.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files 
/or_brussel/files/werkingsverlag-2019.pdf; 
Persverklaring van de ondernemingsrechtbank 
van Brussel van 5 februari 2019, te raadplegen 
op https://www.rechtbanken-tribunaux.be 
/nl/nieuws/persbericht-nederlandstalige 
-ondernemingsrechtbank-brussel.

143. Gegevens van de Nederlandstalige 
ondernemingsrechtbank van Brussel, 
raadpleegbaar op https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel 
/files/1-09-2019-vacatureplan.pdf.

144. Meer informatie over het AGB-pilootproject in 
de ondernemingsrechtbank van Gent vindt u 
op https://www.rechtbanken-tribunaux.be 
/sites/default/files/or_gent/files/protocol 
%20inzake%20pilootproject 
%20schikkingskamers_0.pdf. 

145. Zie in dit verband pagina 79 van het 
werkingsverslag van de ondernemingsrechtbank 
van Antwerper over 2019 https://www 
.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files 
/or_antwerpen/files/werkingsverslag-2019_1 
.pdf. 

146. Gesprek met deelnemers aan de studie uit de 
overheidssector in Antwerpen, november 2020.

147. Artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek.
148. DPA-Deposit voor advocaten is verbonden 

met e-Deposit (het instrument waarmee ze 
documenten elektronisch bij de rechtbank 
kunnen indienen). Meer informatie hierover 
vindt u op https://dp-a.be/fr/features/dpa 
-deposit; International Bar Association. 2020. 
‘Covid-19 Pandemic: Impact of COVID-19 
on Court Operations and Litigation Practice.’ 
Londen: International Bar Association. 

149. Artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek.
150. Artikelen 1520 en 1522 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
151. Gegevens over het aantal gerechtsdeurwaarders 

van de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, raadpleegbaar op 
https://www.gerechtsdeurwaarders.be 
/bailiff?page=1.

152. Het koninklijk besluit van 30 november 
1976 (Belgisch Staatsblad 8 februari 1977) 
tot vaststelling van het tarief van de door 
de gerechtsdeurwaarders opgemaakte 
akten in burgerlijke en handelszaken en van 
het tarief van sommige toelagen (https://
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_
lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=1976113030&table_name=loi).

153. Zie in dit verband European Justice, 
Dispositions relatives aux honoraires des 
professions juridiques op https://e-justice 
.europa.eu/content_costs_of_proceedings 
-37-be-fr.do?member=1.

154. Gegevens beschikbaar op https://www.unizo 
.be/sites/default/files/kmo-rapport_2019 
_nl_def.pdf.

155. De gegevens zijn afkomstig van Statbel en 
kunnen worden geraadpleegd op  
https://en.populationdata.net/maps/belgium 
-commercial-density-2009/.

156. Europese Commissie. 2020. The 2020 EU 
Justice Scoreboard. Luxemburg: Europese 
Commissie. Zie afbeelding 25. Op basis van 
gegevens bezorgd door de Council of Bars and 
Law Societies of Europe

157. Na de benoeming van de expert krachtens 
artikel 972, § 2, 4° van het Gerechtelijk 
Wetboek, is de expert alleen verplicht om 
‘de raming van de algemene kostprijs van 
het deskundigenonderzoek, of tenminste de 
manier waarop de kosten en het ereloon van 
de deskundige en de eventuele technische 
raadgevers zullen berekend worden’ bekend te 
maken. De expert kan echter de facto achteraf 
zijn prijzen/tarieven wijzigen zonder dat de 
rechter daarvoor toestemming moet verlenen.

158. Artikel 991 van het Gerechtelijk Wetboek.
159. De griffie stuurt alle gegevens langs 

elektronische weg naar de FOD Financiën, 
die vervolgens een uitnodiging tot betaling 
stuurt naar de persoon die de rolrechten 
verschuldigd is. Voor meer informatie over 
de inningsmodaliteiten verwijzen we naar het 
koninklijk besluit van 28 januari 2019 (Belgisch 
Staatsblad 31 januari 2019).

160. Artikel 269, 2° van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten, 
gewijzigd bij de Wet van 14 oktober 2018 
(Belgisch Staatsblad van 20 december 2018) 
tot wijziging van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten (http://www. 
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_
lg.pl?language=fr&la=F&cn= 
2018101418&table_name=loi). 

161. Het koninklijk besluit van 30 november 
1976 (Belgisch Staatsblad 8 februari 1977) 
tot vaststelling van het tarief van de door de 
gerechtsdeurwaarders opgemaakte akten in 
burgerlijke en handelszaken en van het tarief 
van sommige toelagen (https://www.ejustice 
.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language 
=fr&la=F&cn=1976113030&table_name=loi).

162. Voor een overzicht van de indicatoren voor het 
afdwingen van contracten en de kwaliteit van 
de gerechtelijke procedures verwijzen we naar 
de toelichtingen.

163. Europese Commissie. 2020. The 2020 EU 
Justice Scoreboard. Luxemburg: Europese 
Commissie. Zie afbeelding 27. 

164. Artikel 4, 2° en artikel 22 van de Wet van 20 
mei 2020 (Belgisch Staatsblad van 29 mei 
2020) houdende diverse bepalingen inzake 
justitie in het kader van de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
(http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex 
/pdf/Mbbs/2020/05/29/144202.pdf), 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 
2020 en 13 september 2020 en artikel 49 van 
de Wet van 20 december 2020 houdende 
diverse tijdelijke en structurele bepalingen 
inzake justitie in het kader van de strijd tegen 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi 
/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn 
=2020122002&table_name=loi).

165. In 2013 richtte de griffie van het Antwerpse 
hof van beroep een database op met gescande 
digitale versies van vonnissen (Vonissen 
Arresten Judgement Arrêts, VAJA). Deze 
database had echter geen wettelijke basis en 
werd daarom niet gesteund door de minister 
van Justitie. 
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166. Doing Business omschrijft de conferentie 
voorafgaand aan de rechtszitting als 
een bijeenkomst die door de rechter 
wordt voorgezeten en die bedoeld is om 
geschilpunten en bewijskwesties vóór het 
eigenlijke proces zoveel mogelijk te beperken.

167. Zie artikelen 1676–1723 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

168. Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit 
nr. 2 (Belgisch Staatsblad van 9 april 
2020) betreffende de verlenging van de 
verjaringstermijnen en andere termijnen 
voor het instellen van een rechtsvordering, 
alsmede de verlenging van de termijnen van 
gerechtelijke en schriftelijke procedures voor 
de hoven en de rechtbanken. 

169. Ministerie van Justitie van de Republiek 
Estland. 2020. ‘Digital Justice in Estonia.’ 
Tallinn: Ministerie van Justitie. https://www 
.youtube.com/watch?v=K3WUzJfhYJM.

170. International Bar Association. 5 november 
2020. Een interview met rechter Quentin 
Loh van het Hooggerechtshof van Singapore. 
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail 
.aspx?ArticleUid=8FD1B23A-9B7A-4CD9 
-8D2A-162EF4A12DFC.

171. Ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot 
bepaling van de inwerkingstelling van het 
e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, 
zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 16 juni 2016 (Belgisch Staatsblad 
van 22 juni 2016) houdende de elektronische 
communicatie overeenkomstig artikel 32ter 
van het Gerechtelijk Wetboek.

172. Zie in dit verband pagina 17 van het 
werkingsverslag van de ondernemingsrechtbank 
van Brussel op https://www.rechtbanken 
-tribunaux.be/sites/default/files/or_brussel 
/files/werkingsverslag-norb-2020.pdf.

173. Berkman Center for Internet and Society aan 
Harvard University. 2010. ‘Best Practices in 
the Use of Technology to Facilitate Access 
to Justice Initiatives.’ Voorlopig rapport 
opgesteld voor Dina E. Fein, First Justice, 
Housing Court Department, Western Division 
of Massachusetts, en Special Advisor to the 
Trial Court for Access to Justice Initiatives. 
Cambridge, MA; Zorza, Richard. 2013. 
‘Principles and Best Practices for Access-
Friendly Court Electronic Filing.’ Electronic Filing 
and Access to Justice Best Practices Project, 
Legal Services Corporation, Washington, DC.

174. Meer informatie hierover vindt u op  
https://www.apec.org/Groups/Economic 
-Committee/Toolkit-for-Structural-Reform 
/EoDB-Action-Plan.

175. Sung, Lee Jae. 2017. ‘Making it Easier to 
Enforce Contracts in the Asia-Pacific Region: 
Recommendations and Challenges.’ 
http://www.moj.go.kr/bbs/moj/166/205642 
/download.do.

176. Meer informatie hierover vindt u op de 
website van DPA op https://dp-a.be/fr/faq 
-deposit.

177. Artikel 2ter van het Gerechtelijk Wetboek.
178. Bosio, Erica en Julien Vilquin. ‘Improving 

Court Efficiency: the Republic of Korea’s 
E-Court Experience.’ in Wereldbank. 2013. 
Doing Business 2014: Understanding Regulations 
for Small and Medium-Size Enterprises. 
Washington, DC: Wereldbank.

179. Raad van Europa, Ministercomité. 1984. 
‘Aanbeveling R (84) 5 van het Ministercomité 
aan de lidstaten betreffende de principes 
van burgerlijke procedures ontworpen om de 
werking van justitie te verbeteren’, Raad van 
Europa, Straatsburg, p. 2.

180. Deze economieën zijn Bulgarije, Kroatië, 
Estland, Duitsland, Griekenland, Letland, 
Litouwen, Nederland en Polen.

181. Gramckow, Heike, Erica Bosio, Silva Mendez 
en Jorge Luis. 2016. ‘Good practices for 
Courts: Helpful Elements for Good Court 
Performance and the World Bank’s Quality 
of Judicial Process Indicators.’ Wereldbank, 
Washington, DC.

182. Europese Commissie voor efficiëntie in justitie. 
2011. Reports on the implementation of the CEPEJ 
guidelines for judicial time management in 7 
pilot courts/institutions. Straatsburg: Europese 
Commissie voor efficiëntie in justitie. https://
rm.coe.int/168074828a.

183. Artikel 730/1 et seq. en 1734 et seq. van het 
Gerechtelijk Wetboek.

184. Het belastingkrediet kan tot EUR 50.000 
oplopen. Zie artikel 17 van het Italiaanse 
wetbesluit 28/2010.

185. Gramckow en anderen 2016. 
186. Wereldbank. 2019. Doing Business in the 

European Union 2020: Greece, Ireland and Italy. 
Washington, DC: Wereldbank.
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 � Doing Business meet verschillende aspecten van de 
efficiëntie van de regelgeving en de institutionele kwaliteit 
van de belangrijkste processen die een invloed hebben 
op lokale kleine en middelgrote ondernemingen in 191 
economieën.

 � Doing Business behandelt 10 specifieke domeinen 
in het ondernemingsklimaat: een bedrijf starten, 
omgevingsvergunning aanvragen, elektriciteit 
verkrijgen, eigendom registreren, krediet krijgen, 
minderheidsaandeelhouders beschermen, belastingen 
betalen, grensoverschrijdend handel voeren, afdwingen 
van contracten en insolventie oplossen.

 � De Doing Business dataset wordt op grote schaal 
gebruikt door regeringen, onderzoekers, internationale 
organisaties en denktanks om beleid te sturen, onderzoek 
te doen en nieuwe indexen te ontwikkelen.

 � Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, 
België en Nederland, dat losstaat van het globale Doing 
Business rapport, voert benchmarks uit op 24 locaties en 
richt zich daarbij op vijf domeinen van Doing Business: 
een bedrijf starten, een omgevingsvergunning aanvragen, 
elektriciteit verkrijgen, registreren van eigendom en 
afdwingen van contracten. 

Over Doing Business 
en Doing Business in 
de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en 
Nederland



64 DOING BUSINESS IN DE EUROPESE UNIE 2021: OOSTENRIJK, BELGIË EN NEDERLAND

Doing Business is gebaseerd op het 
principe dat duidelijke regels en 
een efficiënte dienstverlening 

door instellingen die verantwoordelijk zijn 
voor de toepassing van die regels, de eco-
nomische activiteiten ten goede komen. 
De regels en hun structurele kader 
- opstellen van eigendomsrechten, verge-
makkelijken van oplossing van geschillen
en contractuele partners beschermen
tegen willekeur en misbruik - bevorderen
vrijwillige uitwisselingen tussen econo-
mische marktspelers. Zulke regels zijn
veel doeltreffender voor de bevordering
van groei en ontwikkeling wanneer ze
efficiënt, transparant en toegankelijk zijn
en wanneer ze via een vlot werkende
infrastructuur worden geïmplementeerd.

Regels en instellingen creëren een omge-
ving waar nieuwkomers met ambitie en 
innovatieve ideeën een bedrijf kunnen 
starten en waar productieve onderne-
mingen kunnen investeren, uitbreiden 
en werkgelegenheid creëren. De rol van 
het overheidsbeleid in de dagelijkse 
activiteiten van kleine en middelgrote 
binnenlandse ondernemingen is een cen-
traal aandachtspunt van Doing Business. 
Het is de bedoeling om regelgeving aan 
te moedigen dat efficiënt, transparant en 
gemakkelijk is te implementeren zodat 
bedrijven het goed te kunnen doen. De 
gegevens van Doing Business focussen 
op 10 domeinen van het ondernemings-
klimaat die een invloed hebben op kleine 
en middelgrote ondernemingen in de 
grootste zakenstad van een economie.1 

Het project maakt gebruik van gestan-
daardiseerde casestudy’s om objectieve 
en kwantitatieve meetwaarden beschik-
baar te stellen die in 191 economieën met 
elkaar kunnen worden vergeleken.

WAT DOING BUSINESS EN 
SUBNATIONAL DOING 
BUSINESS METEN

Doing Business registreert meerdere belang-
rijke dimensies van de bedrijfswetgeving die 
een invloed hebben op binnenlandse bedrij-
ven. Het stelt kwantitatieve indicatoren 

ter beschikking over de efficiëntie van de 
regelgeving en de institutionele kwaliteit 
met betrekking tot de volgende aspecten: 
een bedrijf starten, een omgevingsver-
gunning aanvragen, elektriciteit verkrijgen, 
eigendom registreren, krediet krijgen, 
minderheidsaandeelhouders beschermen, 
belastingen betalen, grensoverschrijdend 
handel voeren, het afdwingen van con-
tracten en insolventie oplossen (tabel 2.1). 
Doing Business verzamelt ook gegevens 
over contracten afsluiten met de overheid, 
waarbij de stappen en de tijd worden 
gemeten om deel te nemen aan een 
contract om wegenwerken uit te voeren 
via een open procedure, om die opdracht 
binnen te halen en om de werkzaamheden 
uit te voeren; kenmerken van e-procure-
mentplatforms en ‘good practices’ in het 
regelgevende kader voor zo’n opdracht. 
Met deze gegevens wordt geen rekening 
gehouden bij het toekennen van een score 
voor het zakendoen; ze zijn wel beschikbaar 
op de website van Doing Business.2

Subnational Doing Business, dat door een 
ander team dan het team dat het globale 
Doing Business rapport opstelt, focust op 
domeinen die het waarschijnlijkst zullen 
variëren van stad tot stad, bv. in verband 
met de aanvraag van omgevingsgun-
ningen of het registreren van eigendom. 
Domeinen die een wettelijke scoreme-
thodologie gebruiken - bv. voor de verkrij-
ging van krediet of de bescherming van 
minderheidsaandeelhouders - worden 
meestal uitgesloten omdat ze meestal 
rekening houden met nationale wetten 
met een algemene toepasbaarheid.

Doing Business meet aspecten van 
bedrijfswetgeving die een invloed hebben 
op kleine en middelgrote ondernemingen, 
die worden gedefinieerd op basis van 
gestandaardiseerde casestudyscenario’s 
en die in de grootste zakenstad van elke 
economie gelegen zijn. Daarnaast wordt 
voor 11 economieën nog een tweede stad 
onderzocht. 

TABEL 2.1 Wat Doing Business en Subnational Doing Business meten

Domeinenset Wat wordt gemeten

Meestal in subnationale Doing Business-rapporten opgenomen 

Een bedrijf starten Procedures, tijd, kosten en gestort minimumkapitaal om een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid voor mannen en vrouwen 

Omgevingsvergunning 
aanvragen 

Procedures, tijd en kosten om alle formaliteiten te vervullen om een magazijn 
te bouwen en de kwaliteitscontrole- en veiligheidsmechanismen in het 
vergunningsysteem voor bouwwerken 

Elektriciteit verkrijgen Procedures, tijd en kosten om op het elektriciteitsnet aangesloten te worden; 
de betrouwbaarheid van de elektriciteitsbevoorrading en de transparantie van 
de tarieven 

Registreren van eigendom Procedures, tijd en kosten om een onroerend goed over te dragen en de 
kwaliteit van het landbeheersysteem

Grensoverschrijdend 
handel voeren 

Tijd en kosten om het product met een concurrentievoordeel te exporteren en 
auto-onderdelen te importeren

Afdwingen van contracten Tijd en kosten om handelsgeschillen te beslechten en de kwaliteit van 
rechtsprocedures voor mannen en vrouwen

Meestal niet in subnationale Doing Business-rapporten opgenomen

Krediet verkrijgen Wetgeving in verband met roerende waarborgen en 
kredietinformatiesystemen

Minderheidsinvesteerders 
beschermen 

De rechten van minderheidsaandeelhouders in transacties tussen gerelateerde 
partijen en in ‘corporate government’

Belastingen betalen Betalingen, tijd en totaal belastingtarief en bijdrage voor een bedrijf om alle 
belastingvoorschriften na te leven en processen na indiening 

Insolventie oplossen Tijd, kosten, resultaat en recuperatiepercentage voor een commerciële 
insolventie en sterkte van het wettelijke kader voor insolventie
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Subnational Doing Business behandelt 
een deelgroep van de 10 domeinen van 
bedrijfswetgeving die Doing Business 
behandelt in 191 economieën. Subna-
tionale studies breiden de Doing Busi-
ness-analyse uit tot buiten de grootste 
zakenstad van een economie. Ze meten 
variaties in de voorschriften of in de 
implementatie van nationale wetten in 
verschillende locaties binnen een eco-
nomie (zoals Zuid-Afrika) of een regio 
(zoals in dit rapport). Er worden projecten 
uitgevoerd op vraag van regeringen.

Gegevens die de afgelopen jaren in het 
kader van subnationale studies werden 
verzameld, tonen aan dat er binnen een 
economie aanzienlijke variaties kunnen 
bestaan (afbeelding 2.1). In 2018 duurde 
het in Kroatië bijvoorbeeld 112 dagen om 
in Varazdin een omgevingsvergunning 
aan te vragen, terwijl dat in Split 227 
dagen in beslag nam. Binnen dezelfde 
economie treft men dan ook soms ener-
zijds locaties aan die even goed scoren als 
economieën in de top-20 met betrekking 
tot de aanvragen van omgevingsvergun-
ningen en anderzijds locaties die het even 
slecht doen als economieën in de top-40 
onderaan de ranglijst. 

In de subnationale Doing Business studies 
worden gescheiden gegevens over de 
bedrijfswetgeving voorgesteld. Maar 
deze studies doen meer dan alleen gege-
vens verzamelen. Deze gegevens bleken 
in het verleden al een sterke motivatie 
voor beleidsvormers om de regelgeving 
op plaatselijk niveau te hervormen: 

 � De gepubliceerde gegevens zijn 
immers vergelijkbaar tussen ver-
schillende locaties binnen de eigen 
economie en op internationaal niveau, 
waardoor locaties hun resultaten zowel 
aan een lokale en globale benchmark 
kunnen onderwerpen. Vergelijkingen 
van locaties die binnen dezelfde eco-
nomie liggen en daardoor hetzelfde 
wettelijke en regelgevende kader met 
elkaar delen, kunnen interessant zijn: 
lokale ambtenaren kunnen dan ook 
moeilijk verklaren waarom zakendoen 
in hun eigen rechtsgebied moeilijker is 
dan in een naburig rechtsgebied. 

 � Wijzen op de ‘good practices’ die in 
sommige locaties worden toegepast 
en niet in andere in dezelfde economie 
helpt beleidsvormers het potentieel 
herkennen om die ‘good practices’ 
over te nemen. Dit kan discussies 
op gang brengen over hervormingen 

van de regelgeving op verschillende 
overheidsniveaus en kunnen lokale 
regeringen en agentschappen de 
kans bieden om van elkaar te leren 
en leiden tot lokale toe-eigening en 
capaciteitsopbouw.

Sinds 2005 hebben subnationale 
rapporten bijna 600 locaties in 83 
economieën onderzocht, waaronder 
Polen, Spanje, Colombia, Maleisië, 
China, Egypte, Brazilië, Peru, Honduras, 
Mozambique en Servië. Tweeëntwintig 
economieën - waaronder Zuid-Afrika, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Kazach-
stan, Indonesië, Kenya, Mexico, Nigeria, 
de Filippijnen en de Russische Federatie 
- hebben intussen al twee of meer keren 
subnationale gegevens verzameld met de 
bedoeling om een zicht te krijgen op de 
vooruitgang die ze in de loop der jaren 
hebben geboekt (afbeelding 2.2). 

Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland is het 
eerste rapport van de subnationale Doing 
Business reeks in deze drie landen. In het 
rapport worden zeven steden in Oosten-
rijk (Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, 
Linz, Salzburg en Wenen), zeven in België 

AFBEELDING 2.1 Verschillende locaties, verschillende regelgevende processen en dezelfde economie

Bron: Doing Business databank. 
Opmerking: De gemiddelde tijd die voor elk land wordt weergegeven, is gebaseerd op alle steden waarop de gegevens betrekking hebben: zes steden in Griekenland in 2019, 5 
steden in Ierland in 2019, acht steden in Portugal in 2018, 5 steden in Kroatië in 2018 en dertien steden in Italië in 2019.]
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(Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, 
Charleroi, Luik en Namen) en tien in 
Nederland (Amsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Maastricht, Middelburg, Rotterdam en 
Utrecht) van naderbij bekeken.

Hoe de domeinensets worden 
geselecteerd
Het ontwerp van de Doing Business 
domeinensets is gebaseerd op theoreti-
sche inzichten die werden verzameld uit 
uitgebreid onderzoek (Djankov 2016). 
Daarnaast toonden background papers 
waarin de methodologie werd uitgewerkt 
voor de meeste domeinen die in Doing 
Business aan bod komen, het belang aan 
van de regels, voorschriften en instellin-
gen die in Doing Business een centrale rol 
spelen voor economische resultaten zoals 
handelsvolumes, rechtstreekse buiten-
landse investeringen, marktkapitalisatie 
in beurzen en privékrediet als percentage 
van het bruto binnenlands product (bbp).3

Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland behandelt 

vijf Doing Business domeinen: een bedrijf 
starten, een omgevingsvergunning aan-
vragen, elektriciteit verkrijgen, eigendom 
registreren en het afdwingen van con-
tracten. Deze Doing Business domeinen 
werden geselecteerd op basis van hun 
relevantie in de context van hun land en 
hun vermogen om variaties te vertonen 
tussen de onderzochte steden.

Sommige Doing Business domeinen 
kennen een hogere score toe voor 
meer regelgeving en beter werkende 
instellingen (zoals gerechtshoven of kre-
dietbureaus). Er worden hogere scores 
toegekend voor strengere vereisten op 
het vlak van bv. de bekendmaking van 
informatie voor transacties van betrok-
ken partijen op het vlak van de bescher-
ming van minderheidsaandeelhouders. 
Er worden ook hogere scores toegekend 
voor een vereenvoudigde manier om 
wetgeving toe te passen om kosten voor 
bedrijven om zich conform de wetgeving 
te stellen, laag te houden - zoals de 
formaliteiten voor het starten van een 
bedrijf zo licht mogelijk te houden met 

een ondernemingsloket of één enkele 
onlineportal. 

De scores belonen ten slotte economieën 
die een risicogebaseerde benadering toe-
passen op wetgeving als een manier om 
maatschappelijke en milieubezorgdheden 
aan te pakken - bv. door strengere regel-
geving toe te passen op activiteiten die 
een hoog risico vormen voor de bevolking 
en een minder strenge regelgeving op 
activiteiten die een lager risico vormen. 
Hierdoor scoren niet de economieën zon-
der regelgeving het hoogst op het vlak van 
het gemak waarmee men kan zakendoen, 
maar wel de economieën waarvan de 
regeringen erin zijn geslaagd om regels 
en instellingen in het leven te roepen die 
bedrijfsinteracties in de markt vergemak-
kelijken zonder daarbij de ontwikkeling van 
de privésector nodeloos te bemoeilijken.

Score voor het gemak van 
zakendoen 
Om verschillende perspectieven op 
de gegevens te bieden, presenteert 
Doing Business gegevens voor zowel 

AFBEELDING 2.2 Regelgeving op lokaal niveau vergelijken: Subnational Doing Business-studies

Bron: Subnational Doing Business databank.
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de individuele domeinen als voor een 
samengevoegde maatregel: de score 
voor het gemak van zakendoen. Die score 
helpt om het absolute prestatieniveau 
te beoordelen en te evalueren hoe dit 
niveau mettertijd evolueert. De afzon-
derlijke scores voor elk domein geven 
weer hoe dicht elke economie zich bij 
de beste prestatie bevindt op elk van de 
domeinen voor alle economieën in de 
Doing Business-steekproef sinds 2005 of 
het derde jaar waarin hierover gegevens 
werden verzameld. Deze benadering 
onderstreept het verschil tussen de pres-
taties van een specifieke economie en de 
beste prestatie op gelijk welk moment en 
wordt toegepast om de verandering in 
de bedrijfsomgeving van een economie 

mettertijd te beoordelen, zoals die door 
Doing Business wordt gemeten.

Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland omvat 
domeinen en rangschikkingen voor de 
24 geselecteerde steden voor het starten 
van een bedrijf, het aanvragen van een 
omgevingsvergunning, het verkrijgen van 
elektriciteit, het registreren van eigen-
dom en het afdwingen van contracten. 
De score meet de prestaties van een 
stad met betrekking tot een meting van 
de ‘best practice’ op het vlak van de 
regelgeving voor elk domein (tabel 2.2). 
In de rangschikkingen van de domeinen 
worden steden in elk van de drie landen 
met elkaar vergeleken. 

Berekening van de score voor 
het gemak van zakendoen voor 
elk domein
De berekening van de score voor het 
gemak van zakendoen voor elk domein 
gebeurt in twee belangrijke stappen. 
In de eerste stap worden afzonderlijke 
componentdomeinen genormaliseerd 
naar een gemeenschappelijke eenheid, 
waar elk van de 19 componentdomeinen 
y met behulp van de lineaire transfor-
matie wordt verschaald (slechtst – y)/
(slechtst – best). In deze formulering 
geeft de hoogste score de beste regel-
gevingsprestaties voor het domein weer 
in alle economieën die Doing Business 
sinds 2005 heeft behandeld of het 
derde jaar waarin gegevens daarvoor 

TABEL 2.2 Hoeveel economieën leveren de beste prestaties?

Doing Business-domein en indicator
Aantal economieën die de beste 

prestaties leveren Beste prestatie Slechtste prestatie

Een bedrijf starten

Procedures (aantal) 1 1 18a

Tijd (dagen) 0 0,5 100b

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 3 0,0 200,0b

Minimumkapitaal (% inkomen per hoofd van de bevolking) 121 0,0 400,0b

Omgevingsvergunning aanvragen 

Procedures (aantal) 0 5 30a

Tijd (dagen) 0 26 373b

Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0 0,0 20,0b

Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 8 15 0c

Elektriciteit verkrijgen 

Procedures (aantal) 32 3 9a

Tijd (dagen) 3 18 248b

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 3 0,0 8.100,0b

Betrouwbaarheid van levering en transparantie van tariefindex (0–8) 31 8 0c

Registreren van eigendom

Procedures (aantal) 4 1 13a

Tijd (dagen) 1 1 210b

Kosten (% van eigendomswaarde) 1 0,0 15,0b

Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 0 30 0c

Afdwingen van contracten 

Tijd (dagen) 0 120 1.340b

Kosten (% van de vordering) 0 0,1 89,0b

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 0 18 0c

Bron: Doing Business databank.
a. De slechtste prestatie wordt gedefinieerd als het 99e percentiel bij alle economieën in de Doing Business-steekproef.
b. De slechtste prestatie wordt gedefinieerd als het 95e percentiel bij alle economieën in de Doing Business-steekproef.
c. De slechtste prestatie is de slechtste waarde die werd geregistreerd.
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werden verzameld. Zowel de beste als 
de slechtste prestaties worden om de 
vijf jaar beoordeeld op basis van de Doing 
Business-gegevens voor het jaar waarin ze 
worden beoordeeld, waarna ze vijf jaar 
lang op hetzelfde niveau blijven ongeacht 
eventuele veranderingen in de gegevens 
in de tussenliggende jaren.

Het is dus mogelijk dat een economie 
de beste prestaties op het vlak van de 
regelgeving behaalt voor een bepaald 
domein, zelfs als die economie het vol-
gende jaar niet de hoogste score haalt. 
Omgekeerd is het ook mogelijk dat een 
economie beter scoort dan de beste 
prestaties op het vlak van de regelgeving 
als de economie hervormingen doorvoert 
nadat de beste prestaties op het vlak van 
de regelgeving werden behaald. De beste 
prestaties voor het aantal procedures om 
elektriciteit te verkrijgen bijvoorbeeld, 
werd op drie vastgelegd. In Mauritius 
moeten drie procedures worden doorlo-
pen om elektriciteit te verkrijgen, terwijl 
dit in Litouwen slechts twee procedures 
vereist. Hoewel in de twee economieën 
een verschillend aantal procedures 
moeten worden doorlopen, scoren beide 
100 voor de procedures die nodig zijn 
om elektriciteit te verkrijgen, omdat er 
minder of hetzelfde aantal procedures 
moeten worden doorlopen in vergelijking 
met de drempelwaarde drie. 

Voor scores op indexen zoals die voor 
de kwaliteitscontrole van gebouwen of 
de kwaliteit van het landbeheer zijn de 
beste prestaties voor de regelgeving op 
de hoogst mogelijke waarde vastgelegd 
(hoewel geen enkele economie in dit laat-
ste geval al die waarde heeft behaald). 

Om het effect te milderen van extreme 
uitschieters in de verdeling van de 
gerescalede gegevens voor de meeste 
domeinen, berekent Doing Business de 
slechtste prestaties nadat de uitschieters 
werden verwijderd (slechts in zeer weinig 
economieën hebben ondernemers 700 
dagen nodig om de procedures te door-
lopen om een bedrijf te starten, maar 
velen hebben 9 dagen nodig). De definitie 

van de uitschieters is gebaseerd op de 
verdeling voor elk domein. Er worden 
twee regels vastgelegd om het proces 
te vereenvoudigen: het 95e percentiel 
wordt gebruikt voor de domeinen met de 
meest verspreide verdelingen (inclusief 
minimumkapitaal, aantal betalingen om 
belastingen aan te geven en te betalen, 
totaal belasting- en bijdragetarief en 
de tijd- en kostdomeinen) en het 99e 
percentiel wordt gebruikt voor het 
aantal procedures. Het is dus mogelijk 
dat een economie slechter presteert 
dan de slechtste prestatie. De slechtste 
prestaties voor de tijd om contracten 
af te dwingen is vastgelegd op 1.340 
dagen. In Barbados duurt het zo lang 
om contracten af te dwingen, terwijl dit 
in Guinée-Bissau 1.785 dagen duurt. 
Hoewel in de twee economieën een ver-
schillend aantal dagen wordt genoteerd, 
scoren beide 0 voor de tijd die nodig is 
om contracten af te dwingen, aangezien 
er minstens even veel dagen nodig zijn als 
de drempelwaarde van 1.340. Er wordt 
geen uitschieter verwijderd voor domei-
nen die afhankelijk zijn van de definitie of 
de bouw, inclusief wettelijke indexscores 

(zoals de index voor de diepte van de 
kredietinformatie, de index voor de mate 
waarin informatie moet worden vrijgege-
ven en de index voor de sterkte van het 
insolventiekader) (afbeelding 2.3). 

In de tweede stap voor de berekening van 
de score voor het gemak van zakendoen 
voor elk domein worden de scores die 
voor afzonderlijke domeinen voor elke 
stad worden verkregen, samengevoegd 
door voor elk deeldomein het gemiddelde 
te berekenen.

De domeinscore van een stad wordt op 
een schaal van 0 tot 100 aangeduid, 
waarbij 0 de slechtste prestatie op het 
vlak van de regelgeving weergeeft en 
100 de beste. Alle berekeningen voor 
de rangschikking van de domeinen zijn 
gebaseerd op scores zonder afronding.

Variabiliteit van scores van 
steden over alle domeinen
Elk Doing Business-domein meet een 
ander aspect van de bedrijfswetgeving. 
De score van een stad kan - soms aan-
zienlijk - variëren over de verschillende 

AFBEELDING 2.3 Hoe worden scores berekend voor domeinen? 

Bron: Doing Business databank.
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domeinen. Eén manier om de variabiliteit 
van de prestaties van een stad te beoor-
delen, bestaat erin om de scores van de 
stad over de verschillende domeinen te 
bekijken. Neem nu het voorbeeld van 
Zilina (Slowakije) in 2018. Deze stad 
scoorde 84,7 voor het starten van een 
bedrijf, 88,4 voor het verkrijgen van 
elektriciteit en 91,0 voor het registreren 
van eigendom, maar slechts 57,9 voor 
het aanvragen van een omgevingsver-
gunning en 67,1 voor het afdwingen van 
contracten.

Variatie in de prestaties over de verschil-
lende behandelde domeinen is helemaal 
niet ongewoon. Ze weerspiegelt verschil-
len in de prioriteit die de overheid geeft 
aan specifieke domeinen van hervormin-
gen in de bedrijfswereld en het vermogen 
van verschillende overheidsdiensten om 
tastbare resultaten te behalen in hun 
bevoegdheidsdomein.

Rangschikkingen van domeinen
De rangschikking van steden op elk 
domein varieert van 1 tot 7 in Oosten-
rijk, van 1 tot 7 in België en van 1 tot 10 
in Nederland. De rangschikking wordt 
bepaald door de scores op elk domein te 
sorteren, afgerond tot twee cijfers na de 
komma. 

VOORDELEN EN BEPERKINGEN 
VAN DE TOEGEPASTE 
METHODOLOGIE

De Doing Business-methodologie werd 
ontworpen als gemakkelijk over te nemen 
manier om specifieke kenmerken van de 
bedrijfswetgeving aan een benchmark 
te onderwerpen - hoe ze worden geïm-
plementeerd door overheden en ervaren 
door privébedrijven en professionals op 
het terrein. Het is belangrijk dat men 
de voordelen en de beperkingen ervan 
begrijpt wanneer men de gegevens 
gebruikt.

De vergelijkbaarheid van de gegevens 
in verschillende economieën mogelijk 
maken is een centrale prioriteit voor de 

Doing Business-domeinsets, die worden 
ontwikkeld met gestandaardiseerde 
casestudyscenario’s met specifieke 
veronderstellingen. Een van die veronder-
stellingen is de locatie van een gestan-
daardiseerd bedrijf - het onderwerp 
van de Doing Business-casestudy - in de 
grootste zakenstad van de economie. In 
de praktijk kunnen de regelgeving voor 
het bedrijfsleven en het afdwingen ervan 
binnen een land verschillen - en dan voor-
al in federale staten en grote economieën. 
Gegevens verzamelen voor elk relevant 
rechtsgebied in elk van 191 economieën 
die door Doing Business worden onder-
zocht, is echter een onmogelijke taak. 
Maar wanneer beleidsvormers geïnte-
resseerd zijn in het beschikbaar stellen 
van gegevens op lokaal niveau buiten 
de grootste zakenstad en wanneer ze 
willen leren uit de lokale ‘good practices’, 
kunnen ze de nodige informatie halen 
uit de subnationale rapporten die Doing 
Business aan zijn globale domeinen heeft 
toegevoegd. Vanaf Doing Business 2015 
werden daarom ook de gegevens van de 
op één na grootste zakenstad opgeno-
men in economieën met een bevolking 
van meer dan 100 miljoen inwoners 
(cijfers van 2013).

Doing Business is zich bewust van de 
beperkingen van gestandaardiseerde 
casestudyscenario’s en veronderstellin-
gen. Hoewel dergelijke veronderstellingen 
ten koste gaan van het algemene karakter, 
zorgen ze er ook voor dat de verzamelde 
gegevens met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Sommige van de dimensies 
die in Doing Business worden behandeld, 
zijn complex. Daarom is het belangrijk 
dat de gestandaardiseerde gevallen 
nauwkeurig worden gedefinieerd. Bij het 
gestandaardiseerde casestudyscenario 
wordt bijvoorbeeld meestal een vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid 
of haar wettelijke equivalent gebruikt. Er 
zijn twee redenen om voor deze veron-
derstelling te kiezen. In de eerste plaats 
is dit in veel economieën wereldwijd de 
vaakst voorkomende bedrijfsvorm (bij 
bedrijven met meer dan één eigenaar). 
In de tweede plaats geeft deze keuze 

de focus weer van Doing Business op 
uitbreidingskansen voor ondernemers: 
investeerders worden aangemoedigd om 
te investeren in bedrijven wanneer de 
potentiële verliezen beperkt blijven tot 
hun kapitaalparticipatie.

Een andere veronderstelling die ten grond-
slag ligt aan de Doing Business-domeinen, 
is dat ondernemers de toepasselijke 
voorschriften kennen en ze naleven. In de 
praktijk is het mogelijk dat ondernemers 
niet weten welke instellingen bevoegd 
zijn voor een specifiek bedrijfsproces of 
hoe ze de voorschriften moeten naleven 
en is het mogelijk dat ze kostbare tijd ver-
liezen om dat uit te zoeken. Anderzijds is 
het ook mogelijk dat ze regels bewust niet 
naleven - bv. door zich niet in te schrijven 
voor de sociale zekerheid. Bedrijven kun-
nen opteren voor omkoperij en informele 
afspraken met de bedoeling om regels te 
omzeilen in gevallen waar die naleving 
bijzonder duur is.

In vergelijking met hun tegenhangers in 
de officiële sector groeien bedrijven in 
de officieuze sector meestal langzamer, 
hebben ze minder toegang tot krediet en 
hebben ze minder werknemers in dienst 
- en bovendien worden die werknemers 
niet beschermd door de arbeidswet-
geving en algemener gesteld andere 
beschermingen die door de wet worden 
voorzien.4 Deze laatste groep onder-
nemingen betaalt meestal ook minder 
belastingen. Doing Business meet één set 
factoren die het bestaan van dergelijke 
informele economie helpt verklaren en 
biedt beleidsvormers inzicht in potentiële 
domeinen van hervormingen in de regel-
geving voor het bedrijfsleven.

Doing Business behandelt weinig 
belangrijke beleidsdomeinen en als dat 
al gebeurt, blijft dit bescheiden. Doing 
Business meet ook niet alle factoren, 
beleidsregels en instellingen die een 
invloed hebben op de kwaliteit van de 
bedrijfsomgeving van een economie of 
haar nationale concurrentievermogen. 
Het registreert bijvoorbeeld geen aspec-
ten van macro-economische stabiliteit, 
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de ontwikkeling van het financiële sys-
teem, de grootte van de markt, het 
bestaan van omkoperij en corruptie of de 
kwaliteit van de arbeidskrachten.

De focus is ook bewust nauw gehouden 
binnen de specifieke Doing Business-do-
meinensets. De domeinenset in verband 
met grensoverschrijdende handel bijvoor-
beeld registreert de tijd en de kostprijs 
voor het logistieke proces van het expor-
teren en het importeren van goederen, 
maar houdt geen rekening met de kosten 
van de toltarieven of het internationale 
vervoer. Ook de sets voor het starten 
van een bedrijf en het beschermen van 
minderheidsinvesteerders behandelt niet 
alle aspecten van de handelswetgeving. 
Rekening houdend met het feit dat Doing 
Business slechts enkele kenmerken van 
elk behandeld domein meet, mogen 
hervormingen in de regelgeving voor het 
bedrijfsleven niet alleen op die domeinen 
focussen. Ze moeten daarentegen binnen 
een bredere context worden geëvalueerd.

VERZAMELING VAN 
GEGEVENS IN DE PRAKTIJK

De Doing Business-gegevens zijn geba-
seerd op een gedetailleerde lezing 
van nationale wetten, voorschriften 
en administratieve vereisten en hun 

implementatie in de praktijk, zoals deze 
door private beroepsmensen worden 
ervaren. Met de opname van Liechten-
stein is het aantal economieën waarop 
de gegevens betrekking hebben, intussen 
gestegen tot 191. In dit aantal zijn ook 
een aantal van de kleinste en de armste 
economieën opgenomen, waarover in 
andere bronnen weinig of geen gegevens 
beschikbaar zijn.

De gegevens worden verzameld in 
verschillende communicatieronden 
met geënquêteerde experts (zowel 
beroepsbeoefenaars in de privésector als 
overheidsambtenaren), door antwoor-
den op vragenlijsten, conference calls, 
schriftelijke correspondentie en bezoeken 
door het team.5 Doing Business vertrouwt 
op vier belangrijke informatiebronnen: de 
betreffende wetten en voorschriften, de 
geënquêteerden van Doing Business, de 
regeringen van de economieën die worden 
onderzocht en de regionale medewerkers 
van de Wereldbank Groep. Voor een gede-
tailleerde uitleg over de methodologie 
van Doing Business verwijzen we naar de 
toelichtingen op www.doingbusiness.org.

Voor Subnational Doing Business worden 
vergelijkbare methodes toegepast om 
gegevens te verzamelen. Subnationale 
Doing Business-onderzoeken worden 
echter gestuurd door de vraag van de 

klanten en volgen niet dezelfde tijdlijn 
als de globale Doing Business-publicaties. 
Subnationale Doing Business-rapporten 
verzamelen gegevens - onafhankelijk van 
de globale Doing Business-gegevens - via 
verschillende communicatieronden met 
geënquêteerde experts (zowel vakmen-
sen uit de praktijk in de privésector als 
overheidsambtenaren) en via antwoor-
den op vragenlijsten, conference calls, 
schriftelijke correspondentie en bezoeken 
door het Subnational Doing Business-team 
(afbeelding 2.4).6 

Relevante wetten en 
voorschriften
Een groot deel van de gegevens die deel 
uitmaken van de domeinen die door 
Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland worden 
gemeten, zijn gebaseerd op wetten en 
voorschriften en hun implementatie in de 
praktijk, zoals die door private beroeps-
mensen worden ervaren. Geënquêteerde 
experts vullen niet alleen vragenlijsten in 
en nemen niet alleen deel aan interviews, 
maar ze bezorgen ook verwijzingen naar 
de relevante wetten, voorschriften en 
tariefregelingen. Het team verzamelt de 
teksten van de relevante wetten en voor-
schriften en controleert de antwoorden 
op de vragenlijsten op juistheid. Het team 
onderzoekt bv. het wetboek van burger-
lijke rechtsvordering om het maximale 

AFBEELDING 2.4 Typische fasen van een subnationaal Doing Business-project

Fase 1

Navraag en
aanvraag klant 

Fase 2

Opzetten project en
engagement met
lokale partners 

Fase 3

Kick-off project

Fase 4

Verzameling van
gegevens en

voorbereiding van
voorlopige resultaten 

Fase 5

Presentatie van
voorlopige resultaten aan

overheidsambtenaren
(‘right of reply’)

Fase 6

Verificatie van de
gegevens, samenstelling

van definitieve indicatoren
en opstelling van rapport 

Fase 7

Lancering van
eindresultaten
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aantal verdagingen in een geschil voor de 
handelsrechtbank te controleren. 

Verificatie van gegevens
Het team verzamelt ook gegevens van 
overheidsambtenaren die werken op 
de domeinen die in het rapport in de 
benchmark zijn opgenomen. Zo vulden 
overheidsdiensten in Oostenrijk, België 
en Nederland die in de vijf vermelde 
domeinen werken, tijdens het gege-
vensverzamelingsproces vragenlijsten 
in en bezorgden het team wetteksten, 
voorschriften en andere documenten 
met betrekking tot de geïmplementeerde 
hervormingen.

Om meetfouten zoveel mogelijk te 
beperken, voert het team uitgebreid 
overleg met meerdere medewerkers. 
Voor sommige domeinen - bv. een omge-
vingsvergunning aanvragen, afdwingen 
van contracten en eigendom registreren 
- is de tijdcomponent gebaseerd op de 
praktijk. Deze benadering introduceert 
een zekere mate van beoordeling door 
de geënquêteerden. Wanneer geënquê-
teerden het niet eens zijn, vormen de 
gerapporteerde tijdindicatoren de medi-
aanwaarden van verschillende geformu-
leerde antwoorden in de veronderstelling 
van het gestandaardiseerde geval.

Het team pleegt uitgebreid overleg met 
meerdere partijen die een bijdrage leve-
ren om op die manier meetfouten voor de 
rest van de gegevens zoveel mogelijk te 
beperken. Voor sommige domeinen - bv. 
een omgevingsvergunning aanvragen, 
elektriciteit verkrijgen en afdwingen 
van contracten - zijn de tijdcomponent 
en een deel van de kostencomponent 
(wanneer overzichten van vergoedingen 
ontbreken) gebaseerd op de praktijk in 
plaats van de wetgeving in de boeken. 
Deze benadering introduceert een 
zekere mate van beoordeling door de 
geënquêteerden over wat in de praktijk 
echt gebeurt. Wanneer geënquêteerden 
verschillende schattingen bezorgen voor 
componenten op basis van de praktijk, 
vormen de gerapporteerde indicatorsets 
de mediaanwaarden van verschillende 

geformuleerde antwoorden in de veron-
derstelling van het gestandaardiseerde 
geval. 

Geënquêteerde experts
Voor Doing Business in de Europese Unie 
2021: Oostenrijk, België en Nederland 
konden we rekenen op meer dan 550 
professionals in de drie economieën voor 
de verzameling van de gegevens over 
de vijf beschouwde domeinen. Alle pri-
vate professionals werden onafhankelijk 
gerekruteerd door het Subnational Doing 
Business-team. Op de Subnational Doing 
Business-website en in de rubriek met de 
dankwoorden voor de bijdragen aan dit 
rapport zijn de namen en de gegevens 
opgesomd van de geënquêteerden die 
hun namen graag vermeld zagen. 

De geënquêteerden, die werden geselec-
teerd op basis van hun knowhow op de 
betreffende domeinen, zijn professionals 
die normaal juridische en wettelijke ver-
eisten bepalen of er advies over verlenen 
voor de specifieke domeinen die door 
Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland werden 
onderzocht. Aangezien sommige sets 
focussen op wettelijke en reglementaire 
bepalingen, zijn veel van onze geënquê-
teerden werkzaam in de juridische sector, 
zoals advocaten of notarissen. Architec-
ten, ingenieurs, elektriciteitsaannemers 
en andere vakmensen beantwoordden 
de vragenlijsten in verband met het 
aanvragen van een omgevingsvergun-
ning en elektriciteit verkrijgen. Sommige 
overheidsambtenaren (zoals griffiers van 
het bedrijven- of eigendomsregister, dou-
anebeambten en personeel van elektrici-
teitsmaatschappijen) bezorgden ons ook 
informatie die in de sets is opgenomen. 
Lokale en nationale overheidsambtenaren 
en rechters bezorgen ons ook informatie 
die in de indicatoren is opgenomen.

De Doing Business-benadering bestaat 
erin om met rechtsbeoefenaars of 
andere vakmensen samen te werken die 
regelmatig de betreffende transacties 
uitvoeren. Overeenkomstig de standaard 
methodologische benadering voor 

‘time-and-motion’-onderzoeken7 splitst 
Doing Business elk proces of elke transac-
tie - zoals het starten van een bedrijf of 
het registreren van een gebouw - in ver-
schillende stappen op, zodat een betere 
inschatting kan worden gemaakt van de 
benodigde tijd. De schatting van de tijd 
voor elke stap wordt bezorgd door vak-
mensen die voldoende ervaring hebben 
met de transactie in kwestie. 

Engagement van de overheid
Na analyse van de wetten en de voor-
schriften en na opvolgingsinterviews met 
geënquêteerden voor Doing Business in de 
Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en 
Nederland, deelde het Subnational Doing 
Business- team de voorlopige bevindin-
gen van het rapport met overheden en 
overheidsdiensten op nationaal en lokaal 
niveau. Op die manier kregen overheden 
de kans om tijdens vergaderingen met 
het personeel van de Wereldbank Groep 
en schriftelijk (‘right of reply’-periode) 
de kans om toelichting te geven bij de 
voorlopige gegevens. Overheidsambte-
naren de kans bieden om de voorlopige 
resultaten te bespreken en er toelichting 
bij te geven bleek een belangrijke activi-
teit - niet alleen om de kwaliteit van het 
rapport te verbeteren, maar ook om de 
dialoog tussen de lokale overheidsdien-
sten en de Wereldbank Groep op het 
subnationale niveau te verbeteren.

Intern beoordelingsproces bij de 
Wereldbank
Zodra het team de laatste hand heeft 
gelegd aan de indicatoren, stelt het een 
voorlopig rapport op met de bevindingen 
en analyses van de verzamelde gegevens. 
Technische experts die op de respectieve 
domeinen binnen de Wereldbank Groep 
actief zijn, beoordelen daarna de tekst. 
Het volledige voorlopige rapport onder-
gaat vervolgens een interne ‘peer review’ 
binnen de Wereldbank voordat het wordt 
afgewerkt. 
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GEBRUIK VAN DE DOING 
BUSINESS-GEGEVENS

Doing Business werd bedacht met twee 
soorten gebruikers voor ogen: beleids-
vormers en onderzoekers. Het is een 
tool die regeringen kunnen gebruiken om 
behoorlijk beleid voor ondernemingen uit 
te tekenen. Toch hebben de gegevens van 
Doing Business slechts een beperkt bereik 
en moeten ze daarom met gegevens van 
andere informatiebronnen worden aange-
vuld. Doing Business focust op een subset 
van bedrijfsomgevingen en op de specifie-
ke casestudy’s die worden geanalyseerd. 
Die domeinen en die casestudy’s worden 
gekozen omdat ze illustratief zouden zijn 
voor de bedrijfsomgeving, maar ze geven 
geen allesomvattende beschrijving van 
die omgeving. Door een unieke dataset 
te bezorgen die analyses mogelijk maakt 
zodat de rol van de regelgeving voor het 
bedrijfsleven in de economische ontwik-
keling beter kan worden begrepen, is Doing 
Business ook een belangrijke informatie-
bron voor onderzoekers. 

Overheden en beleidsvormers
Doing Business biedt beleidsvormers 
een benchmarkingtool die van pas kan 
komen om gesprekken over het beleid 
te stimuleren - niet alleen door poten-
tiële uitdagingen bloot te leggen, maar 
ook door ‘good practices’ en geleerde 
lessen te identificeren. Ondanks het 
beperkte bereik van de domeinen draait 
het initiële debat in een economie over de 
resultaten die ze aan het licht brengen uit 
in een diepere discussie over domeinen 
waar een hervorming van de regelgeving 
voor het bedrijfsleven vereist is - ook op 
domeinen die door Doing Business niet 
worden belicht. In economieën waar 
subnationale studies worden uitgevoerd, 
gaan de Doing Business-sets één stap 
verder, aangezien ze beleidsvormers een 
tool in handen geven die ‘good practices’ 
identificeren die breder binnen hun eco-
nomieën kunnen worden ingevoerd.

De Doing Business-domeinen kunnen 
worden beschouwd als domeinen die 

‘tot actie’ kunnen aanzetten. Zo kunnen 
overheden de vereisten bepalen voor het 
minimumkapitaal voor nieuwe onder-
nemingen, investeringen in bedrijfs- en 
eigendomsregisters om hun efficiëntie te 
verbeteren of de belastingdiensten effici-
enter maken door de recentste techno-
logie in te voeren om de belastinginning 
bij ondernemingen gemakkelijker voor te 
bereiden en op te stellen en de onderne-
mingen hun belastingen te laten betalen. 
En ze kunnen de justitie hervormen met 
de bedoeling om de naleving van contrac-
ten te versnellen. Maar sommige Doing 
Business-domeinen bieden een zicht op 
procedures, tijd en kosten waar deelne-
mers uit de privésector bij betrokken zijn, 
zoals advocaten, notarissen, architecten, 
elektriciens of vervoersbedrijven. Over-
heden hebben op korte termijn misschien 
weinig invloed op de vergoedingen die die 
beroepen aanrekenen, maar er is op dat 
vlak toch veel mogelijk door de systemen 
voor de beroepslicenties te versterken en 
anticompetitief gedrag te voorkomen. 

Het afgelopen decennium hebben 
overheden steeds vaker gebruikgemaakt 
van Doing Business als bron van bruik-
bare objectieve gegevens die unieke 
inzichten bieden in ‘good practices’ 
wereldwijd. Om de inspanningen van de 
verschillende overheidsdiensten beter 
te coördineren, hebben intussen bijna 
90 economieën hervormingscomités 
samengesteld. Deze comités gebruiken 
de Doing Business-domeinsets als één 
input om hun programma’s voor betere 
ondernemingsomgevingen te informeren. 
Sinds 2003 hebben overheden meer dan 
4.100 hervormingen in de regelgeving 
voor het bedrijfsleven gerapporteerd, 
waarvan er 1.513 door Doing Business 
waren geïnformeerd.8

Veel economieën delen kennis over het 
hervormingsproces van de regelgeving 
voor het bedrijfsleven met betrekking 
tot de domeinen die door Doing Business 
worden gemeten. Een van de meest 
gebruikte manieren om deze kennis te 
delen, zijn de ‘peer-to-peer’ leerevene-
menten - workshops waarbij ambtenaren 

van meerdere overheden in één regio of 
zelfs wereldwijd elkaar ontmoeten om de 
uitdagingen van dergelijke hervormingen 
te bespreken en om hun ervaringen met 
elkaar te delen. 

Onderzoekers
Doing Business-gegevens worden breed 
gebruikt door onderzoekers aan aca-
demies, in denktanks, in internationale 
organisaties en andere instellingen. Sinds 
2003 werden duizenden empirische 
artikelen gepubliceerd waarin naar Doing 
Business-gegevens of het conceptuele 
kader werd verwezen om de impact van 
de regelgeving voor het bedrijfsleven op 
verschillende economische resultaten te 
analyseren.9

Indexen
Doing Business verzamelt primaire gege-
vens die vervolgens door meer dan 40 
verschillende projecten worden gebruikt 
om samengestelde gegevens of indexen 
op verschillende onderzoeksdomeinen 
voort te brengen.10 De meeste van die 
projecten of instellingen gebruiken 
de indicatorsets rechtstreeks om hun 
eigen indexen en resultaten samen te 
stellen; andere hebben onafhankelijke 
meetmethoden ontwikkeld op basis 
van een vergelijkbaar formaat. De Index 
of Economic Freedom van de Heritage 
Foundation bijvoorbeeld gebruikt 22 
Doing Business-indicatoren om de mate 
van economische vrijheid in de wereld 
op vier domeinen te meten: het recht, de 
omvang van de overheid, de efficiëntie 
van de regelgeving en de openheid van 
de markt.11

Ook INSEAD gebruikt Doing Business-ge-
gevens in zijn Global Talent Competitive-
ness Index om het belang aan te tonen 
van nationale talentcompetitiviteit voor 
economische prestaties. In deze index 
zijn de variabelen samengebracht in 
‘talent enablers’, aantrekkingskracht, 
groei, retentie en output in termen van 
beroeps- en globale kennisvaardigheden. 
Het World Economic Forum gebruikt 
de meeste Doing Business-indicatorsets 
in zijn indexen, waaronder de Global 
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Competitiveness Index, de Networked 
Readiness Index en de Enabling Trade 
Index. In deze bronnen wordt gebruik-
gemaakt van de gegevens over onderne-
mingsomgevingen uit Doing Business in 
de studie van andere belangrijke sociale 
en economische kwesties in verschillen-
de economieën en regio’s.

TOELICHTINGEN

1. Voor 11 economieën die in 2013 een bevolking 
van meer dan 100 miljoen hadden, verzamelt 
Doing Business ook gegevens voor de op één 
na grootste zakenstad.

2. Voor de gegevens over contracten afsluiten 
met de overheid verwijzen we naar de website 
van Doing Business (https://www 
.doingbusiness.org/en/data/exploretopics 
/contracting-with-the-government).

3. U kunt deze papers raadplegen op de website 
van Doing Business op http://www 
.doingbusiness.org/methodology. 

4. Friedrich Schneider, ‘The Informal Sector in 
145 Countries’ (Departement Economie, 
universiteit van Linz, Linz, 2005). Bekijk in 
dit verband ook Rafael La Porta en Andrei 
Shleifer, ‘The Unofficial Economy and 
Economic Development’, Tuck School of 
Business Working Paper 2009-57 (Dartmouth 
College, Hanover, NH, 2008), dat kan worden 
geraadpleegd op het Social Science Research 
Network (SSRN), http://ssrn.com/abstract 
=1304760.

5. In 2020 kon het Doing Business-team wegens 
de COVID-19-pandemie niet ter plaatse 
gegevens verzamelen.

6. In 2020 kon het Subnational Doing Business-
team wegens de COVID-19-pandemie niet ter 
plaatse gegevens verzamelen.

7. ‘Time-and-motion’-onderzoeken zijn 
gebaseerd op de meting van de verschillende 
stappen waaruit een transactie of een proces 
bestaat met de bedoeling om voor elke 
prestatie een standaardtijd vast te leggen. 
Doing Business past deze benadering toe in 
zeven van de tien indicatorsets om de tijd 
en de kosten te registreren die in de praktijk 
nodig zijn om een procedure volledig te 
doorlopen, op basis van gestandaardiseerde 
casestudyscenario’s.

8. Dit zijn hervormingen waarvan Doing Business 
weet dat haar informatie werd gebruikt om de 
hervormingsagenda vorm te geven.

9. Sinds de publicatie van het eerste Doing 
Business-rapport in 2003 werden meer dan 
3.700 onderzoeksartikelen over de manier 
waarop regelgeving op de domeinen die 
door Doing Business worden onderzocht, 
een invloed hebben op economische 
resultaten gepubliceerd in peer-reviewed 
academische tijdschriften; 1.360 ervan werden 
in vakbladen uit de top 100 gepubliceerd. 
Nog eens 10.300 artikelen zijn intussen 
gepubliceerd als working papers, boeken, 
rapporten, proefschriften of toelichtingen bij 
onderzoeken.

10. De volgende projecten of indexen maken 
gebruik van Doing Business als een 
rechtstreekse informatiebron: de Digital 
Money Index van Citi and Imperial College 
London; de Global Innovation Index 
(GII) van Cornell University en de World 
Intellectual Property Organization; de Global 
Connectedness Index (GCI) van DHL; 
de Automation Readiness Index van The 
Economist Intelligence Unit; de Economic 
Freedom of the World (EFW) Index van 

het Fraser Institute; de Index of Economic 
Freedom (IEF) van de Heritage Foundation; de 
Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 
van INSEAD; het World Competitiveness 
Yearbook van het International Institute 
for Management Development; de Change 
Readiness Index (CRI) van KPMG; de Legatum 
Prosperity Index van het Legatum Institute; 
de Open Data Catalog van de Millennium 
Challenge Corporation; de International Civil 
Service Effectiveness (InCiSE) Index van 
Oxford University; het ‘Paying Taxes 2020: 
Het ‘The Changing Landscape of Tax Policy 
and Administration across 190 Economies’-
rapport van PricewaterhouseCoopers; de 
Bribery Risk Matrix van TRACE; het Global 
Rule of Law and Business Dashboard van de 
U.S. Chamber of Commerce; de Quality of 
Government (QoG) Standard Dataset van de 
universiteit van Gotenburg; de Enabling Trade 
Index (ETI), de Global Competitiveness Index 
(GCI) en de Human Capital Index (HCI) van 
het World Economic Forum; de Networked 
Readiness Index (NRI) en de Travel and 
Tourism Competitiveness Index (TTCI).

11. Meer informatie over de Index of Economic 
Freedom van de Heritage Foundation vindt u 
op http://heritage.org/index.

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/contracting-with-the-government
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/contracting-with-the-government
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/contracting-with-the-government
http://www.doingbusiness.org/methodology
http://www.doingbusiness.org/methodology
http://ssrn.com/abstract=1304760
http://ssrn.com/abstract=1304760
http://heritage.org/index
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Toelichtingen

De domeinen die in Doing Business 
in de Europese Unie 2021: Oosten-
rijk, België en Nederland worden 

voorgesteld en geanalyseerd, meten 
de bedrijfswetgeving, de kwaliteit en 
de sterkte van de wettelijke kaders, de 
bescherming van eigendomsrechten - en 
hun effect op ondernemingen - en dan 
voornamelijk binnenlandse kleine en 
middelgrote ondernemingen. In de eerste 
plaats documenteren de domeinen de 
complexiteit van voorschriften, zoals 
het aantal procedures dat moet worden 
doorlopen om een bedrijf te starten of 
om een commercieel eigendom over te 
dragen. In de tweede plaats peilen ze naar 
de tijd en de kosten die nodig zijn om een 
wettelijke doelstelling te halen of om de 
wetgeving na te leven, zoals de tijd en de 
kosten die nodig zijn om een omgevings-
vergunning te verkrijgen of een contract 
af te dwingen. In de derde plaats meten 
ze de mate van wettelijke bescherming 

van eigendom (bijvoorbeeld bescher-
ming van eigendomsrechten).

In dit rapport worden de Doing Busi-
ness-domeinen gepresenteerd voor 24 
steden in Oostenrijk, België en Nederland. 
De gegevens voor alle domeinen in Doing 
Business in de Europese Unie 2021: Oosten-
rijk, België en Nederland geven de situatie 
weer op 31 december 2020. De gegevens 
voor 188 andere economieën die worden 
gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden, 
zijn gebaseerd op de domeinen in Doing 
Business 2021, het 18e in een reeks jaar-
rapporten die door de Wereldbank Groep 
worden gepubliceerd.

METHODOLOGIE

De gegevens voor Doing Business in 
de Europese Unie 2021: Oostenrijk, 
België en Nederland werden op een 

gestandaardiseerde manier verzameld. 
Het team paste eerst de Doing Busi-
ness-vragenlijsten voor de specifieke stu-
die aan en vertaalde ze in het Nederlands, 
het Vlaams, het Frans en het Duits. De 
vragenlijst gebruikt een eenvoudige busi-
ness case om de vergelijkbaarheid tussen 
de verschillende locaties en economieën 
en over de tijd te verzekeren - met ver-
onderstellingen over de rechtsvorm van 
de onderneming, de grootte en de ligging 
ervan en de aard van haar activiteiten.

De vragenlijsten werden voorgelegd aan 
meer dan 550 lokale experts, onder wie 
advocaten, bedrijfsconsultants, architec-
ten, ingenieurs, notarissen, magistraten, 
overheidsambtenaren en andere vak-
mensen die advies verlenen in verband 
met wettelijke en reglementaire vereis-
ten. Deze deskundigen hadden regelma-
tig contact met het projectteam, onder 
meer via conference calls, schriftelijke 

Kenmerken van de economie
Bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland baseert zich voor 2019 op het inkomen per hoofd van 
de bevolking dat werd gepubliceerd in de World Development Indicators van de Wereldbank. Het inkomen wordt berekend 
met behulp van de Atlas-methode (in huidige Amerikaanse dollar). Voor kostendomeinen die worden weergegeven als een 
percentage van het inkomen per hoofd van de bevolking, wordt het bruto nationaal inkomen (BNI) per hoofd van de bevolking 
in huidige Amerikaanse dollar als noemer gebruikt. Het inkomen per hoofd van de bevolking in Oostenrijk bedroeg in 2018 $ 
51.300 (EUR 44.871), in België $ 47.350 (EUR 41.339) en in Nederland $ 53.200 (EUR 47.010).

Regio en inkomensgroep
Doing Business hanteert de regionale en inkomensgroepklasseringen van de Wereldbank, die kunnen worden geraadpleegd 
op https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519.

Wisselkoersen
De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar die in Doing Business in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België en Nederland wordt 
gebruikt, bedraagt: $ 1 = EUR 0,87. 
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correspondentie en bezoeken door het 
team. Teamleden bezochten alle 24 
locaties - sommige zelfs meerdere malen 
- om de gegevens te controleren en res-
pondenten te werven. De gegevens van 
de vragenlijsten werden onderworpen 
aan talrijke verificatierondes, waardoor 
de verzamelde informatie soms moest 
worden herzien of uitgebreid.

De Doing Business-methodologie biedt 
meerdere voordelen. Ze is transparant, 
gebruikt feitelijke informatie over wat 
wetten en reglementen bepalen en maakt 
meerdere interacties met plaatselijke 
respondenten mogelijk, zodat potentiële 
verkeerde interpretaties van vragen kun-
nen worden vermeden. Over represen-
tatieve steekproeven van respondenten 
beschikken is geen probleem; Doing 
Business is geen statistische enquête en 
de teksten van de relevante wetten en 
voorschriften worden verzameld en de 
antwoorden gecontroleerd op juistheid. 
De methodologie kan eenvoudig worden 
gekopieerd, zodat gegevens in een ruime 
steekproef van economieën kunnen 
worden verzameld. Aangezien standaard 
veronderstellingen worden gebruikt bij 
de verzameling van gegevens, gelden de 
vergelijkingen en de benchmarks voor 
verschillende economieën. Ten slotte 
geven de gegevens niet alleen een beeld 
van de omvang van specifieke regelge-
vingsbelemmeringen voor het bedrijfsle-
ven, maar identificeren ze ook hun bron 
en wordt erop gewezen wat zou kunnen 
worden hervormd. 

BEPERKINGEN VOOR WAT 
WORDT GEMETEN

De Doing Business-methodologie heeft 
echter ook beperkingen, waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de 
interpretatie van de verzamelde gegevens. 
In de eerste plaats focussen de gegevens 
vaak op een specifieke bedrijfsvorm - in 
de meeste gevallen een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (of haar 
juridische tegenhanger) van een vooraf 
bepaalde grootte - die misschien niet 

AFBEELDING 3.1 Wat zijn de tijd, de kosten, het minimumkapitaal en het aantal procedures 
voorzien om een lokale vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te starten?

representatief is voor de wetgeving betref-
fende andere bedrijfsvormen (bijvoorbeeld 
bedrijven met slechts één eigenaar). In de 
tweede plaats verwijzen de transacties die 
in een gestandaardiseerd casescenario 
worden beschreven, naar een specifieke 
reeks kwesties, waardoor ze misschien 
niet de volledige set kwesties weergeven 
waarmee een bedrijf kan worden gecon-
fronteerd. In de derde plaats zijn de metin-
gen van de benodigde tijd soms moeilijk 
objectief uit te voeren door de gespecia-
liseerde respondenten. Wanneer bronnen 
verschillende schattingen weergeven, vor-
men de in Doing Business gerapporteerde 
tijdsdomeinen de mediaanwaarden van 
verschillende geformuleerde antwoorden 
in de veronderstelling van het gestandaar-
diseerde geval.

Ten slotte veronderstelt de methodologie 
dat een bedrijf over de volledige informa-
tie beschikt over wat nodig is en geen tijd 
verliest bij het voltooien van procedures. 
In de praktijk is het echter mogelijk dat 
een procedure volgen meer tijd in beslag 
neemt als het bedrijf niet over alle nodige 
informatie beschikt of niet in staat is om 
alles snel op te volgen. Het is ook moge-
lijk dat een bedrijf bepaalde lastige pro-
cedures liever links laat liggen. Om beide 
redenen kunnen de termijnen die in Doing 
Business worden vermeld, afwijken van de 
gegevens die ondernemers melden in de 
World Bank Enterprise Surveys of andere 
bedrijfsenquêtes.

EEN BEDRIJF STARTEN

Doing Business vermeldt alle officieel ver-
eiste procedures of de procedures die in 
de praktijk meestal worden gevolgd door 
een ondernemer om een bedrijf te starten 
en formeel een industrieel of commerci-
eel bedrijf te runnen, evenals de tijd en de 
kosten die hij besteedt aan het volledig 
doorlopen van die procedures, en het 
vereiste minimumkapitaal (afbeelding 
3.1). Deze procedures omvatten de pro-
cessen die ondernemers doorlopen bij 
het verkrijgen van alle nodige goedkeu-
ringen, licenties en vergunningen en het 
voltooien van alle eventuele kennisgevin-
gen, verificaties of inschrijvingen voor de 
onderneming en de werknemers bij de 
bevoegde autoriteiten. 

De rangschikking van locaties met 
betrekking tot het gemak waarmee een 
bedrijf kan worden gestart, wordt bepaald 
door hun scores op dat vlak te sorteren. 
Die scores zijn het gemiddelde van de 
scores voor elk van de componentdomei-
nen (afbeelding 3.2). 

Bij de methodologie die wordt gebruikt 
om het starten van een bedrijf te onder-
zoeken, worden twee soorten lokale 
vennootschappen met beperkte aanspra-
kelijkheid beschouwd. Beide soorten zijn 
in alle opzichten identiek, behalve dat 
de ene vennootschap eigendom is van 

$

Kosten
(% inkomen per hoofd van de bevolking)

Gestort
minimum-
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vijf gehuwde vrouwen en de andere van 
vijf gehuwde mannen. De score voor elk 
domein is het gemiddelde van de scores 
die wordt verkregen voor elk van de 
componentdomeinen voor beide gestan-
daardiseerde vennootschappen.

Na een onderzoek van de wetgeving, 
de reglementeringen en de openbaar 
verkrijgbare informatie over nieuwe 
bedrijven wordt een gedetailleerde lijst 
van procedures opgesteld, samen met de 
tijd en de kosten om in normale omstan-
digheden elke procedure te doorlopen, 
rekening houdend met de vereiste op het 
vlak van het minimumkapitaal. Daarna 
beoordelen en verifiëren lokale bedrijfsju-
risten, notarissen en overheidsambtena-
ren de gegevens.

Er wordt ook informatie verzameld 
over de volgorde waarin procedures 
moeten worden doorlopen en er wordt 
nagegaan of bepaalde procedures ook 
gelijktijdig mogen worden uitgevoerd. 
Daarbij wordt er van uit gegaan dat alle 
nodige informatie beschikbaar is en dat 

de ondernemer geen smeergeld betaalt. 
Indien de antwoorden van lokale deskun-
digen verschillen, wordt het onderzoek 
voortgezet tot de gegevens met elkaar 
overeenstemmen.

Om de gegevens tussen verschillende 
locaties vergelijkbaar te maken, worden 
meerdere veronderstellingen over de 
bedrijven en de procedures gehanteerd.

Veronderstellingen over het 
bedrijf
Het bedrijf:

 � Is een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (of het juridisch 
equivalent). Indien in de economie 
meerdere vormen van vennootschap-
pen met beperkte aansprakelijkheid 
kunnen worden opgericht, wordt 
de meest voorkomende vorm van 
beperkte aansprakelijkheid in de eco-
nomie in kwestie gekozen. Informatie 
over de meest voorkomende vorm 
wordt verzameld bij bedrijfsjuristen of 
de overheidsdienst die verantwoorde-
lijk is voor statistiek.

 � Is actief in de geselecteerde stad.
 � Voert algemene industriële of commer-
ciële activiteiten uit zoals de productie 
of de verkoop van goederen of diensten 
aan het publiek. Het bedrijf voert geen 
buitenlandse handel en handelt ook 
niet in producten waarop een speciaal 
belastingstelsel van toepassing is 
(bijvoorbeeld sterke drank of tabak). 
Het maakt geen gebruik van zwaar 
verontreinigende productieprocessen.

 � Het komt niet in aanmerking voor 
investeringsstimulansen of speciale 
voordelen.

 � Het is 100 % in handen van binnen-
landse eigenaars.

 � Het heeft vijf eigenaars, waarvan 
geen enkele een juridische entiteit 
is. Eén eigenaar heeft 30 % van de 
bedrijfsaandelen; twee eigenaars 
hebben elk 20 % van de aandelen en 
twee eigenaars bezitten elk 15 % van 
de aandelen.

 � Het wordt door één lokale directeur 
geleid.

 � Het heeft één maand na de aanvang 
van de activiteiten tien tot vijftig werk-
nemers op de loonlijst staan; deze zijn 
allemaal binnenlandse werknemers.

 � Heeft een startkapitaal van 10 keer het 
inkomen per hoofd van de bevolking.

 � Haalt een geschatte omzet van min-
stens 100 keer het inkomen per hoofd 
van de bevolking.

 � Leaset de commerciële vestiging of 
kantoren en heeft zelf geen vastgoed.

 � Betaalt een jaarlijkse lease voor de 
kantoorruimte die overeenstemt 
met één inkomen per hoofd van de 
bevolking.

 � Is gevestigd in een kantoorruimte met 
een oppervlakte van ongeveer 929 m².

 � Heeft statuten van 10 pagina’s lang. 

De eigenaars:
 � Hebben de wettelijke leeftijd van 
meerderjarigheid bereikt en zijn in 
staat om beslissingen als een volwas-
sene te nemen. Als er geen wettelijke 
leeftijd van meerderjarigheid is vast-
gelegd, worden ze verondersteld 30 
jaar oud te zijn.

 � Bevinden zich in een goede gezond-
heid en hebben geen strafblad.

 � Zijn getrouwd in een monogaam 
huwelijk en zijn als dusdanig bij de 
overheid ingeschreven.

 � Wanneer het antwoord verschilt in 
overeenstemming met het rechtsstel-
sel dat van toepassing is op de vrouw 
of de man in kwestie (zoals het geval 
is in economieën met een juridische 
pluraliteit), wordt het antwoord 
gebruikt dat op de meerderheid van 
de bevolking van toepassing is.

Procedures
Een procedure wordt gedefinieerd als 
elke interactie van de oprichters van 
de vennootschap met externe partijen 
(bijvoorbeeld overheidsdiensten, juristen, 
auditeurs of notarissen) of echtgenoten 
(indien wettelijk vereist). Interacties tus-
sen de oprichters van de vennootschap 
of leidinggevenden en werknemers in de 
vennootschap worden niet als procedu-
res meegeteld. Procedures die volledig 
moeten worden doorlopen in hetzelfde 

AFBEELDING 3.2 Een bedrijf starten: 
een lokale vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid starten?
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gebouw, maar in verschillende kantoren 
of aan verschillende loketten, worden als 
afzonderlijke procedures beschouwd. Als 
oprichters van de vennootschap dezelfde 
dienst meermaals moeten bezoeken 
wegens verschillende opeenvolgende 
procedures, wordt elke procedure 
afzonderlijk geteld. De oprichters wor-
den verondersteld alle procedures zelf 
te doorlopen, zonder tussenpersonen, 
facilitators, accountants of juristen, tenzij 
het gebruik van zo een derde partij door 
de wet wordt voorgeschreven of door de 
meeste ondernemers wordt toegepast. 
Als de diensten van vakmensen zijn 
vereist, worden procedures die door deze 
vakmensen in opdracht van de vennoot-
schap worden uitgevoerd, als afzonderlij-
ke procedures geteld. Elke elektronische 
procedure wordt als een afzonderlijke 
procedure geteld. 

Toestemmingen van een echtgenoot om 
een bedrijf te bezitten of de woning te ver-
laten, worden als procedures beschouwd 
als deze wettelijk worden verplicht of 
als het ontbreken van zo’n toestemming 
wettelijke gevolgen met zich zal mee-
brengen, zoals het verlies van het recht 
op financieel onderhoud. Toestemmingen 
verkrijgen die slechts voor één gender 
worden vereist voor het registreren en het 
runnen van een vennootschap of het ver-
krijgen van bijkomende documenten die 
slechts vereist zijn voor één gender voor 
een nationale identificatiekaart, worden 
als bijkomende procedures beschouwd. 
In dat geval worden alleen de procedures 
geteld die voor de ene echtgenoot wette-
lijk vereist zijn, maar niet voor de andere. 
Zowel de procedures voorafgaand als na 
de oprichting van het bedrijf die officieel 
vereist zijn of die in de praktijk gewoonlijk 
worden doorlopen voor een aannemer 
om een bedrijf op een formele manier te 
leiden, worden opgenomen (tabel 3.1). 

Ook procedures die moeten worden 
doorlopen voor officiële correspondentie 
of transacties met overheidsdiensten, zijn 
hierin inbegrepen. Indien bijvoorbeeld 
voor de vennootschap een zegel of een 
stempel op officiële documenten (zoals 

belastingaangiften) vereist is, wordt het 
verkrijgen van de zegel of de stempel 
meegeteld. Ook als een vennootschap 
een bankrekening moet openen om 
een volgende procedure te voltooien - 
bijvoorbeeld registreren voor belasting 
op toegevoegde waarde of voorleggen 
van bewijs van storting van minimum-
kapitaal - wordt deze transactie als een 
procedure opgenomen. Kortere wegen 
worden alleen geteld als ze aan vier crite-
ria voldoen: ze zijn wettelijk, ze zijn voor 
het algemene publiek beschikbaar, ze 
worden door de meeste vennootschap-
pen gebruikt en het niet gebruiken ervan 
veroorzaakt vertragingen.

Alleen procedures die voor alle bedrij-
ven verplicht zijn, worden opgenomen. 
Sectorspecifieke procedures worden 
uitgesloten. Procedures om te voldoen 
aan de milieuvoorschriften, worden 
bijvoorbeeld alleen opgenomen wanneer 
ze van toepassing zijn op alle bedrijven 
die algemene commerciële of industriële 
activiteiten uitoefenen. Procedures die 
de vennootschap doorloopt voor een 
aansluiting voor elektriciteit, water, gas 
en de riolering, worden niet in de domei-
nen voor het starten van een bedrijf 
opgenomen.

Tijd
De tijd wordt weergegeven in kalenderda-
gen. De meting vermeldt de mediaanduur 
die volgens bedrijfsjuristen of notarissen 
nodig is in de praktijk om een procedure 
te doorlopen met een minimale opvolging 
bij overheidsdiensten en zonder niet-offi-
ciële betalingen. Er wordt aangenomen 
dat elke procedure minstens één dag in 
beslag neemt, behalve voor procedures 
die volledig online kunnen worden afge-
werkt. In dat geval wordt een minimale 
tijd van een halve dag gehanteerd. Hoewel 
procedures gelijktijdig kunnen verlopen, 
kunnen ze niet op dezelfde dag beginnen 
(dat wil zeggen gelijktijdige procedures 
beginnen op opeenvolgende dagen). 
Een registratieproces wordt als voltooid 
beschouwd zodra de vennootschap het 
definitieve oprichtingsdocument heeft 
ontvangen of officieel haar activiteiten 

kan aanvatten. Als een procedure op 
een wettige manier kan worden versneld 
tegen een bijkomende kostprijs, wordt de 
snelste procedure gekozen als die optie 
gunstiger is voor de score van de locatie. 
Bij het verkrijgen van de toestemming 
van de echtgenoot wordt verondersteld 
dat die toestemming geen meerkosten 
met zich meebrengt, behalve wanneer 
die toestemming door de notaris moet 
worden bekrachtigd. Er wordt aangeno-
men dat de ondernemer geen tijd verliest 
en er alles aan doet om elke resterende 
procedure zo snel mogelijk te voltooien. 
De tijd die de ondernemer besteedt aan 
de voorbereiding van de informatie die hij 

TABEL 3.1 Wat meten de domeinen 
voor het starten van een bedrijf?

Procedures om op een wettelijke manier 
een bedrijf te starten en dit formeel te 
runnen (nummer) 

Voorregistratie (bijvoorbeeld verificatie of 
reservering naam, bekrachtiging door notaris)

Registratie op de geselecteerde locatie 

Naregistratie (bijvoorbeeld registratie bij sociale 
zekerheid, bedrijfszegel)

Toestemming verkrijgen van echtgenoot om 
een bedrijf te starten, om de woning te verlaten 
om de vennootschap te registreren of om een 
bankrekening te openen

Elk genderspecifiek document verkrijgen voor de 
registratie en het beheer van de vennootschap, 
nationale identificatiekaart of openen van een 
bankrekening

Tijd nodig om elke procedure volledig te 
doorlopen (kalenderdagen) 

Tijd om informatie te verzamelen niet inbegrepen

Elke procedure start op een afzonderlijke dag 
(geen twee procedures die op dezelfde dag 
beginnen) – hoewel procedures die volledig 
online kunnen worden doorlopen, een 
uitzondering op deze regel vormen

Registratieproces als voltooid beschouwd zodra 
het definitieve oprichtingsdocument is ontvangen 
of de vennootschap officieel kan beginnen werken 

Geen contact met ambtenaren vooraf 

Kosten nodig om elke procedure volledig te 
doorlopen (% van inkomen per hoofd van 
de bevolking) 

Alleen officiële kosten, geen smeergeld

Geen professionele vergoedingen behalve 
bij diensten die wettelijk verplicht zijn of die 
gewoonlijk in de praktijk worden gebruikt

Gestort minimumkapitaal (% van inkomen 
per hoofd van de bevolking) 

Middelen gedeponeerd bij bank of bij notaris vóór 
registratie (of tot drie maanden na oprichting)
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nodig heeft om formulieren in te vullen, 
wordt niet meegeteld. Er wordt aange-
nomen dat de ondernemer zich vanaf 
het begin bewust is van alle vereisten die 
moeten worden vervuld om een bedrijf te 
starten en de volgorde waarin dat moet 
gebeuren, maar ook dat hij vooraf geen 
enkel contact heeft gehad met de betrok-
ken ambtenaren.

Kosten
De kosten worden weergegeven als een 
percentage van het inkomen per hoofd 
van de bevolking van de betreffende 
economie. Deze omvatten alle officiële 
honoraria en vergoedingen voor juridi-
sche of professionele diensten indien 
zulke diensten wettelijk verplicht zijn 
of als er in de praktijk meestal wordt 
van gebruikgemaakt. Vergoedingen 
voor de aankoop en de legalisatie van 
vennootschapsboeken zijn in de kosten 
inbegrepen als deze transacties wettelijk 
verplicht zijn. Hoewel registratie bij 
de btw-diensten als een afzonderlijke 
procedure kan worden geteld, maakt de 
belasting op de toegevoegde waarde 
geen deel uit van de kosten voor de 
oprichting van een vennootschap. 
Om kosten te berekenen, worden het 
vennootschapsrecht, het wetboek van 
koophandel en specifieke voorschriften 
en tariefregelingen gebruikt. Indien geen 
tariefregelingen beschikbaar zijn, wordt 
een schatting door een overheidsamb-
tenaar als officiële bron gebruikt. Indien 
geen schatting door een overheidsamb-
tenaar beschikbaar is, worden schattin-
gen door vennootschapsexperts gebruikt. 
Als sommige vennootschapsexperts ver-
schillende schattingen vermelden, wordt 
de mediaan van de vermelde waarden 
gehanteerd. In geen enkel geval wordt 
rekening gehouden met smeergeld.

Gestort minimumkapitaal
De vereiste van het gestorte mini-
mumkapitaal geeft het bedrag weer 
dat de ondernemer moet storten als 
deposito in een bank of bij een derde 
(bijvoorbeeld een notaris) voordat de 
vennootschap wordt opgericht of tot drie 
maanden na de oprichting. Dit kapitaal 

AFBEELDING 3.3 Omgevingsvergunning 
aanvragen: efficiëntie en kwaliteit van de 
bouwvoorschriften

wordt weergegeven als een percentage 
van het inkomen per hoofd van de bevol-
king van de betreffende economie. In 
de meeste gevallen wordt het bedrag 
in het wetboek van koophandel of het 
vennootschapsrecht gespecificeerd. 
Deze wettelijke bepaling moet worden 
toegepast, afgedwongen en volledig 
geïmplementeerd. Elke wettelijke beper-
king van de activiteiten of de beslissingen 
van de vennootschap met betrekking tot 
de storting van het minimumkapitaal 
wordt weergegeven. Indien het wettelijke 
minimumkapitaal per aandeel wordt 
voorzien, wordt het vermenigvuldigd met 
het aantal aandeelhouders die de ven-
nootschap bezitten. In veel economieën 
wordt weliswaar de storting van een 
minimumkapitaal vereist, maar hoeven 
bedrijven slechts een deel daarvan te 
betalen voordat ze worden opgericht, 
terwijl de rest na het eerste jaar van de 
activiteiten wordt betaald. In El Salvador 
bedroeg het te storten minimumkapitaal 
in mei 2020 bijvoorbeeld $ 2.000, waar-
van 5 % moest worden betaald vóór de 
oprichting. Het te storten minimumkapi-
taal voor El Salvador bedraagt dan ook $ 
100, of 2,5 % van het inkomen per hoofd 
van de bevolking.

De gedetailleerde gegevens over het starten 
van een bedrijf vindt u op http://www.
doingbusiness.org. Deze methodologie werd 
ontwikkeld door Simeon Djankov, Rafael La 
Porta, Florencio López-de-Silanes en Andrei 
Shleifer (‘The Regulation of Entry’, Quarter-
ly Journal of Economics 117, nr. 1 [2002]: 
1–37) en wordt hier toegepast met enkele 
kleine wijzigingen. 

OMGEVINGSVERGUNNING 
AANVRAGEN

Doing Business legt alle procedures vast 
die moeten worden doorlopen voor 
een bedrijf in de bouwsector om een 
magazijn te bouwen, samen met de tijd 
en de kosten die nodig zijn om elke pro-
cedure volledig te doorlopen. Bovendien 
meet Doing Business de kwaliteit van de 
gebouwen, beoordeelt de kwaliteit van 

de bouwvoorschriften, de sterkte van de 
kwaliteitscontrole en de veiligheidsme-
chanismen, de aansprakelijkheids- en 
verzekeringsregelingen en de vereisten 
op het vlak van beroepscertificatie. De 
informatie wordt verzameld aan de hand 
van een vragenlijst die wordt bezorgd 
aan experts in omgevingsvergunningen, 
onder wie architecten, civiele ingenieurs, 
advocaten die actief zijn in de bouw-
sector, bouwbedrijven, nutsbedrijven 
en overheidsambtenaren die te maken 
krijgen met bouwvoorschriften, inclusief 
goedkeuringen, de uitreiking van vergun-
ningen en inspecties.

De rangschikking van locaties op het 
vlak van het gemak waarmee een omge-
vingsvergunning kan worden verkregen, 
wordt bepaald door het sorteren van de 
scores voor de afhandeling van omge-
vingsvergunningen. Die scores zijn het 
gemiddelde van de scores voor elk van de 
componentdomeinen (afbeelding 3.3).

EFFICIËNTIE VAN UITREIKING VAN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Doing Business splitst het proces om een 
magazijn te bouwen in de vragenlijst in 
verschillende procedures op en vraagt 
om gegevens voor de berekening van de 

Aantal dagen om alle 
formaliteiten te 
vervullen om een 
magazijn te bouwen 

Kosten om alle 
formaliteiten te vervullen, 
als % van de waarde van 

het magazijn 

Voorschriften kwaliteit 
van de bouw en 

implementatie 

Stappen om formaliteiten 
te vervullen; klaar 
wanneer het definitieve 
document wordt 
ontvangen 

Rangschikkingen zijn gebaseerd op de 
scores voor vier domeinen 

25%
Index 
kwaliteits-
controle
bouw 

25%
Tijd

25%
Kosten

25%
Procedures
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tijd en de kosten die nodig zijn om elke 
procedure volledig te doorlopen (afbeel-
ding 3.4). Deze procedures omvatten 
onder meer:

 � Het verkrijgen van alle plannen en 
onderzoeken die door de architect 
en de ingenieur worden gevraagd om 
met het ontwerp van de bouwplannen 
te beginnen (bijvoorbeeld topografi-
sche onderzoeken, locatiekaarten of 
bodemonderzoeken).

 � Het verkrijgen en indienen van alle 
relevante projectspecifieke docu-
menten (bijvoorbeeld bouwplannen, 
sitekaarten en stedenbouwkundige 
attesten) van en bij de overheid.

 � Het inhuren van externe toezicht-
houders, consultants, ingenieurs of 
inspecteurs (indien nodig).

 � Het verkrijgen van alle noodzakelijke 
goedkeuringen, licenties, vergunnin-
gen en certificaten.

 � Het indienen van alle vereiste ken-
nisgevingen voor het begin en het 
einde van de bouwwerken en voor de 
inspecties.

 � Het aanvragen en ontvangen van alle 
noodzakelijke inspecties (tenzij deze 
door een ingehuurde private externe 
inspecteur worden uitgevoerd).

Doing Business legt ook de procedures 
vast om water- en rioolaansluitingen te 
verkrijgen. Procedures die nodig zijn om 
het magazijn te registeren, zodat het als 

onderpand kan worden gebruikt of naar 
een andere entiteit kan worden overge-
dragen, worden ook geteld.

Om de gegevens tussen de verschillende 
locaties vergelijkbaar te maken, worden 
verschillende veronderstellingen gedaan 
over het bouwbedrijf, het magazijnproject 
en de aansluitingen op de nutsleidingen.

Veronderstellingen over het 
bouwbedrijf
Het bouwbedrijf:

 � Is een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (of het juridisch 
equivalent).

 � Is actief in de geselecteerde stad.
 � Is 100 % in handen van particuliere 
binnenlandse eigenaars.

 � Heeft vijf eigenaars, waarvan geen 
enkele een juridische entiteit is.

 � Is volledig vergund en verzekerd om 
bouwprojecten uit te voeren, zoals het 
bouwen van magazijnen.

 � Heeft 60 vakmensen in de bouwsec-
tor en andere werknemers in dienst, 
die allen onderdanen van het land 
in kwestie zijn en die over de nodige 
technische knowhow en beroepser-
varing beschikken om omgevings-
vergunningen en goedkeuringen te 
verkrijgen.

 � Heeft een erkende architect en een 
erkende ingenieur in dienst, die 
beide ingeschreven zijn bij de lokale 

vereniging van architecten of ingeni-
eurs, waar dit van toepassing is. Het 
bouwbedrijf wordt niet verondersteld 
andere werknemers in dienst te 
hebben die technische of erkende 
specialisten zijn, zoals geologische of 
topografische experts.

 � Heeft alle belastingen betaald en alle 
nodige verzekeringen genomen die 
van toepassing zijn op zijn algemene 
bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld 
arbeidsongevallen voor bouwvakkers 
en burgerlijke aansprakelijkheid).

 � Is eigenaar van het land waarop het 
magazijn zal worden gebouwd en zal 
dat magazijn na voltooiing verkopen.

Veronderstellingen over het 
magazijn
Het magazijn:

 � Zal worden gebruikt voor algemene 
opslagdoeleinden (bijvoorbeeld boe-
ken of kantoorbenodigdheden). Zal 
niet worden gebruikt voor goederen 
waarvoor speciale voorwaarden 
gelden, zoals voedsel, chemische pro-
ducten of farmaceutische producten.

 � Zal twee bovengrondse verdiepingen 
tellen met een totale bebouwde 
oppervlakte van ongeveer 1.300,6 m². 
Elke verdieping zal 3 meter hoog zijn.

 � Zal vanaf de weg bereikbaar zijn en 
zal gelegen zijn aan de rand van de 
geselecteerde stad (dat wil zeggen 
aan de rand, maar nog altijd binnen de 
officiële grenzen). 

 � Zal niet in een speciaal economisch of 
industrieel gebied liggen.

 � Zal gelegen zijn op een perceel 
van ongeveer 929 m², dat volledig 
eigendom is van het bouwbedrijf en 
nauwkeurig is geregistreerd in het 
kadaster en het landregister, waar 
eigendomstitel op vrije grond bestaan. 
Wanneer de grond daarentegen 
eigendom is van de overheid en door 
het bouwbedrijf wordt geleaset, wordt 
verondersteld dat dit laatste de grond 
in het kadaster of het landregister of in 
beide zal registreren na voltooiing van 
het magazijn.

 � Wordt gewaardeerd op 50 keer het 
inkomen per hoofd van de bevolking.

AFBEELDING 3.4 Wat zijn de tijd, de kosten en het aantal procedures om formaliteiten 
te vervullen om een magazijn te bouwen?

Magazijn
voltooid

Vóór de bouw Bouw Na de bouw
en nutsbedrijven

Een bedrijf in de 
bouwsector  

Kosten
(% van waarde magazijn)

Aantal
procedures

Tijd
(dagen)
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 � Zal een nieuwbouwproject zijn (zon-
der eerdere gebouwen op het land), 
zonder bomen, natuurlijke waterbron-
nen, natuurreservaten of historische 
monumenten van welke aard dan ook 
op het perceel.

 � Zal beschikken over volledige archi-
tectuur- en technische plannen die 
door een erkende architect en een 
erkende ingenieur werden opgesteld. 
Als de voorbereiding van de plannen 
stappen vereist zoals het verkrijgen 
van verdere documentatie of het 
verkrijgen van voorafgaande goedkeu-
ringen van externe agentschappen, 
worden deze als afzonderlijke proce-
dures geteld.

 � Zal van alle technische uitrustingen 
voorzien zijn om volledig operationeel 
te zijn.

 � Zal in 30 weken tijd moeten kunnen 
worden opgetrokken (met uitsluitsel 
van alle vertragingen ten gevolge van 
administratieve en regelgevingseisen).

Veronderstellingen over 
de aansluitingen op de 
nutsvoorzieningen
De water- en rioolaansluitingen:

 � Zullen 150 meter lang zijn vanaf de 
bestaande waterbron en het aanslui-
tingspunt op de riolering. Indien er 
geen watervoorzieningsinfrastructuur 
op de locatie aanwezig is, zal een 
boorgat worden gegraven. Indien er 
geen rioleringsinfrastructuur aanwe-
zig is, zal een septische tank in het 
kleinst mogelijke formaat worden 
geïnstalleerd of gebouwd.

 � Zal geen water nodig hebben in het 
kader van de brandbeveiliging; in 
plaats daarvan zal een (droog) brand-
blussysteem worden gebruikt. Als een 
nat brandbeveiligingssysteem wette-
lijk wordt vereist, wordt verondersteld 
dat de watervraag die hieronder wordt 
gespecificeerd, ook het water omvat 
dat nodig is voor de brandbeveiliging.

 � Zal een gemiddeld watergebruik 
van 662 liter per dag hebben en een 
gemiddeld afvalwaterdebiet van 568 
liter per dag. Zal een piekwatergebruik 
van 1.325 liter per dag hebben en een 

piekafvalwaterdebiet van 1.136 liter 
per dag.

 � Zal het hele jaar door een constant 
watervraagniveau en een constant 
afvalwaterdebiet hebben.

 � De aansluitingsleidingen zullen 
een diameter van 1 inch hebben; de 
leidingen voor de riolering zullen een 
diameter van 4 inch hebben.

Procedures
Een procedure is elke interactie van de 
werknemers of managers van het bouw-
bedrijf of elke partij die in opdracht van 
het bouwbedrijf optreedt, met externe 
partijen, waaronder overheidsdiensten, 
notarissen, het landregistratiebedrijf, het 
kadaster, nutsbedrijven, overheidsinspec-
teurs en het inhuren van externe privé-in-
specteurs en technische experts telkens 
wanneer dat nodig is. Interacties tussen 
werknemers van de vennootschap, zoals 
de ontwikkeling van de magazijnplannen 
en inspecties door de interne ingenieurs, 
worden niet geteld als procedures. 
Interacties met externe partijen die de 
architect nodig heeft om de plannen en 
de tekeningen voor te bereiden (zoals 
het verkrijgen van topografische of geo-
logische onderzoeken) of om degelijke 
documenten door externe partijen te 
laten goedkeuren of stempelen, worden 
wel als procedures geteld. Procedures 
die de vennootschap doorloopt om het 
magazijn op het waterdistributienet en de 
riolering aan te sluiten, zijn inbegrepen. 
Alle procedures die wettelijk vereist 
zijn en die in de praktijk door de meeste 
vennootschappen worden doorlopen om 
een magazijn te bouwen, worden weer-
gegeven - zelfs als deze in uitzonderlijke 
gevallen kunnen worden vermeden. Tech-
nische voorwaarden voor het verkrijgen 
van elektriciteit of een goedkeuring van de 
elektrische plannen worden bijvoorbeeld 
geteld als afzonderlijke procedures als ze 
nodig zijn om een omgevingsvergunning 
te verkrijgen (tabel 3.2).

Tijd
De tijd wordt weergegeven in kalenderda-
gen. De meting vermeldt de mediaanduur 
die volgens lokale experts nodig is om 

de volledige procedure in de praktijk te 
voltooien. Er wordt aangenomen dat elke 
procedure minstens één dag in beslag 
neemt, behalve voor procedures die 
volledig online kunnen worden voltooid. 
In dat geval wordt een vereiste tijd van 
een halve dag gehanteerd. Hoewel pro-
cedures gelijktijdig kunnen plaatsvinden, 
kunnen ze niet op dezelfde dag beginnen 
(dat wil zeggen gelijktijdige procedures 
beginnen op opeenvolgende dagen), 
wederom met de uitzondering van proce-
dures die volledig online kunnen worden 
afgerond. Indien een procedure op een 
wettige manier kan worden versneld 
tegen een bijkomende kostprijs, wordt de 
snelste procedure gekozen als die optie 
gunstiger is voor de score van de locatie. 
Er wordt aangenomen dat het bouw-
bedrijf geen tijd verliest en er alles aan 
doet om elke resterende procedure zo 
snel mogelijk te voltooien. Er wordt geen 
rekening gehouden met de tijd dat het 
bouwbedrijf besteedt aan het verzamelen 
van informatie. Er wordt aangenomen dat 
het bouwbedrijf alle bouwvoorschriften 

TABEL 3.2 Wat meten de domeinen 
van de efficiëntie van de uitreiking van 
omgevingsvergunningen? 

Procedures om wettelijk een magazijn te 
bouwen (aantal) 

Alle relevante documenten indienen en alle 
nodige toestemmingen, licenties, vergunningen 
en uittreksels te verkrijgen

Alle vereiste kennisgevingen indienen en alle 
nodige inspecties ontvangen 

Water- en rioolaansluitingen verkrijgen

Het magazijn na voltooiing registreren (indien 
nodig voor gebruik als waarborg of overdracht 
van het magazijn) 

Tijd vereist om elke procedure volledig te 
doorlopen (kalenderdagen) 

Tijd om informatie te verzamelen niet inbegrepen 

Elke procedure begint op een afzonderlijke dag 
– hoewel procedures die volledig online kunnen 
worden doorlopen, een uitzondering vormen op 
deze regel 

Procedure wordt als voltooid beschouwd zodra 
het definitieve document is ontvangen 

Geen voorafgaand contact met ambtenaren 

Kosten die nodig zijn om elke procedure 
volledig te doorlopen (% van waarde 
magazijn)

Alleen officiële kosten, geen smeergeld
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en de bijbehorende volgorde naleeft zoals 
vereist.

Kosten
De kosten worden opgenomen als een 
percentage van de waarde van het 
magazijn (verondersteld wordt 50 keer 
het inkomen per hoofd van de bevolking). 
Alleen officiële kosten worden weergege-
ven. Alle vergoedingen die verband hou-
den met het voltooien van de procedures 
om een magazijn conform de wetgeving 
te bouwen, worden opgenomen, inclusief 
de vergoedingen die verband houden met 
het verkrijgen van goedkeuringen om 
land te gebruiken en goedkeuringen voor 
het ontwerp voordat met de bouwwerk-
zaamheden wordt begonnen; de ont-
vangst van inspecties vóór, tijdens en na 
de bouwwerkzaamheden; het verkrijgen 
van de aansluitingen op de nutsvoorzie-
ningen en de registratie van het magazijn 
bij het registratiekantoor voor onroerend 
goed. Ook eenmalige belastingen die 
moeten worden betaald voor de vol-
tooiing van het magazijnproject, worden 
opgenomen. Verkoopbelastingen (zoals 
belasting op de toegevoegde waarde) 
of meerwaardebelastingen worden niet 
opgenomen. Net zo min als deposito's 
die moeten worden voorgeschoten en die 
later worden terugbetaald. De bouwvoor-
schriften, informatie van lokale experts 
en specifieke reglementen en tariefrege-
lingen worden gebruikt als bronnen om 
kosten te berekenen. Als verschillende 
lokale partners verschillende schattingen 
vermelden, wordt de mediaan van de 
vermelde waarden gehanteerd.

CONTROLE VAN DE KWALITEIT 
VAN DE GEBOUWEN

De index van de kwaliteitscontrole van de 
bouw is gebaseerd op zes indexen - de 
kwaliteit van de bouwregelgeving, de 
kwaliteitscontrole vóór de start, tijdens 
en na de bouwwerken, de aansprakelijk-
heids- en verzekeringsregelingen en de 
professionele certificeringen (tabel 3.3). 
Het domein is gebaseerd op dezelfde 
casestudyveronderstellingen als de 
efficiëntiemetingen.

Index kwaliteit van de 
bouwregelgeving
De index voor de kwaliteit van de bouw-
regelregeling omvat twee componenten:

 � Of de bouwregelgeving gemakkelijk 
toegankelijk is. Er wordt een score van 
1 toegekend als de bouwregelgeving 
(inclusief de bouwvoorschriften) of 
reglementen in verband met de omge-
vingsvergunningen kunnen worden 
geraadpleegd op een website die wordt 
bijgewerkt zodra nieuwe voorschriften 
worden ingevoerd; 0,5 als de bouwre-
gelgeving gratis (of tegen een nominale 
vergoeding) kan worden geraadpleegd 
bij de relevante autoriteit die de vergun-
ningen uitreikt; 0 als de teksten van de 
bouwregelgeving moet worden aange-
kocht of nergens gemakkelijk kunnen 
worden geraadpleegd.

 � Of de vereisten voor het verkrijgen 
van een omgevingsvergunning dui-
delijk worden aangegeven. Er wordt 
een score van 1 toegekend als de 
bouwregelgeving (inclusief de bouw-
voorschriften) of een toegankelijke 
website, brochure of pamflet duidelijk 
de lijst vermeldt van de documenten 
die moeten worden ingediend, de 
vergoedingen die moeten worden 
betaald en alle vereiste voorafgaande 
goedkeuringen van de tekeningen 
(bijvoorbeeld elektrisch, water en 
riolering, milieu) of plannen door 
de relevante agentschappen; 0 als 
geen van die bronnen deze vereisten 
specificeert of de bronnen minder 
dan de drie bovenvermelde vereisten 
specificeren.

De index varieert van 0 tot 2, waarbij 
hogere waarden wijzen op een duidelijkere 
en meer transparante bouwregelgeving. 
In Malta bijvoorbeeld kan alle relevante 
wetgeving op een officiële website van 
de overheid worden geraadpleegd (score 
van 1). De wetgeving specificeert de lijst 
van de documenten die moeten worden 
ingediend, de vergoedingen die moeten 
worden betaald en alle vereiste vooraf-
gaande goedkeuringen van de tekeningen 
of de plannen door de relevante diensten 
(score van 1). In totaal krijgt Malta dus 

een score van 2 op de index van de kwali-
teit van de bouwregelgeving.

Index kwaliteitscontrole vóór de 
start van de bouw
De index voor de kwaliteitscontrole vóór 
de start van de bouw bestaat uit één 
component:

 � Of een erkende architect of een erkende 
ingenieur wettelijk verplicht deel moet 
uitmaken van het comité of het team 
dat aanvragen tot omgevingsvergun-
ningen beoordeelt en goedkeurt en of 
die persoon gemachtigd is om een aan-
vraag te weigeren als de plannen niet 

TABEL 3.3 Wat meten de domeinen 
over de kwaliteitscontrole van de bouw?

Index kwaliteitscontrole bouw (0–2)

Beschikbaarheid van de bouwregelgeving (0–1)

Duidelijkheid van vereisten om een 
omgevingsvergunning te verkrijgen (0–1)

Index kwaliteitscontrole vóór de start van de 
bouw (0–1)

Of vergunde of technische experts de 
bouwplannen goedkeuren (0–1)

Index kwaliteitscontrole tijdens de bouw (0–3)

Soorten inspecties die wettelijk verplicht zijn 
tijdens de bouw (0–2)

Implementatie van wettelijk verplichte inspecties 
in de praktijk (0–1)

Index kwaliteitscontrole na de bouw (0–3)

Eindinspectie wettelijk verplicht na de bouw (0–2)

Implementatie van wettelijk verplichte 
eindinspectie in de praktijk (0–1)

Index aansprakelijkheids- en 
verzekeringsregelingen (0–2)

Entiteiten die wettelijk aansprakelijk zijn voor 
structurele fouten na inname van het gebouw (0–1)

Entiteiten die wettelijk verplicht zijn om een 
verzekering te nemen dat structurele fouten dekt 
zodra het gebouw in gebruik is of verzekering 
wordt in de praktijk meestal genomen (0–1)

Index professionele certificeringen (0–4)

Kwalificatievereisten voor persoon die de 
bouwplannen goedkeuren (0–2)

Kwalificatievereisten voor persoon die toezicht 
houdt op bouw of inspecties uitvoert (0–1)

Index kwaliteitscontrole bouw (0–15)

Som van de indexen van de kwaliteit van de 
bouwregelgeving, kwaliteit controle vóór de 
start van de bouw, kwaliteitscontrole tijdens 
de bouw, kwaliteitscontrole na de bouw, 
aansprakelijkheids- en verzekeringsregelingen en 
professionele certificeringen
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aan de voorschriften beantwoorden. Er 
wordt een score van 1 toegekend als de 
nationale vereniging van architecten 
of ingenieurs (of haar equivalent) de 
bouwplannen moet beoordelen, als 
een onafhankelijke firma of expert die 
een erkende architect of ingenieur 
is de plannen moet beoordelen, of 
de architect of de ingenieur die de 
plannen voorbereidde een attest moet 
voorleggen aan de autoriteit die de ver-
gunningen uitreikt, waarin hij verklaart 
dat de plannen in overeenstemming 
zijn met de bouwregelgeving of als een 
erkende architect of ingenieur deel uit-
maakt van het comité of het team dat 
de plannen bij de relevante autoriteit 
die vergunningen uitreikt goedkeurt; 0 
als geen erkende architect of ingenieur 
betrokken is bij de beoordeling van de 
plannen om ervoor te zorgen dat ze aan 
de bouwregelgeving beantwoorden.

De index varieert van 0 tot 1, waarbij 
hogere waarden wijzen op een betere 
kwaliteitscontrole in de beoordeling 
van de bouwplannen. In de Arabische 
Republiek Egypte bijvoorbeeld moet 
het stadhuis van Caïro de aanvraag tot 
een omgevingsvergunning beoordelen, 
inclusief de plannen en de tekeningen en 
maakt een erkende architect deel uit van 
het team dat de plannen en de tekenin-
gen beoordeelt. Egypte krijgt daarom een 
score van 1 op de index van de kwaliteits-
controle vóór de start van de bouw.

Index kwaliteitscontrole tijdens 
de bouw
De index van de kwaliteitscontrole tijdens 
de bouw bestaat uit twee componenten:

 � Of inspecties wettelijk verplicht zijn 
tijdens het bouwproces. Er wordt 
een score van 2 toegekend als (i) een 
overheidsdienst wettelijk gemanda-
teerd is om technische inspecties uit 
te voeren tijdens verschillende fasen 
tijdens de bouw of een interne inge-
nieur (dat wil zeggen een werknemer 
van het bouwbedrijf), een externe 
supervisie-ingenieur of firma wettelijk 
gemandateerd is om technische 
inspecties in verschillende fasen van 

de bouwwerkzaamheden aan het 
gebouw uit te voeren en een gedetail-
leerd inspectieverslag moet indienen 
bij de voltooiing van de bouwwerk-
zaamheden; en (ii) het wettelijke 
verplicht is om op risico gebaseerde 
inspecties uit te voeren. Er wordt een 
score van 1 toegekend als een over-
heidsdienst wettelijk gemandateerd is 
om alleen technische inspecties uit te 
voeren in verschillende fasen tijdens 
de bouw of een interne ingenieur (dat 
wil zeggen een werknemer van het 
bouwbedrijf), een externe supervi-
sie-ingenieur of een externe inspec-
tiefirma wettelijk gemandateerd is om 
technische inspecties in verschillende 
fasen van de bouwwerkzaamheden 
aan het gebouw uit te voeren en 
een gedetailleerd inspectieverslag 
moet indienen bij de voltooiing van 
de bouwwerkzaamheden. Er wordt 
een score van 0 toegekend als een 
overheidsdienst wettelijk gemanda-
teerd is om ongeplande inspecties uit 
te voeren of als er geen technische 
inspecties wettelijk verplicht zijn.

 � Of in de praktijk inspecties worden 
uitgevoerd tijdens de werkzaam-
heden. Er wordt een score van 1 
toegekend als de wettelijk verplichte 
inspecties tijdens de bouwwerken in 
de praktijk altijd worden uitgevoerd; 
0 als de wettelijk verplichte inspecties 
in de praktijk niet plaatsvinden, als de 
inspecties meestal maar niet altijd 
plaatsvinden of als inspecties niet 
wettelijk verplicht zijn, ongeacht of ze 
al dan niet gewoonlijk plaatsvinden in 
de praktijk.

De index varieert van 0 tot 3, waarbij 
hogere waarden op een betere kwali-
teitscontrole tijdens de bouwwerkzaam-
heden wijzen. In Antigua en Barbuda 
bijvoorbeeld is de Development Control 
Authority wettelijk gemandateerd om 
overeenkomstig de Physical Planning 
Act van 2003 gefaseerde inspecties uit 
te voeren (een score van 1). In de praktijk 
voert de Development Control Authority 
die inspecties echter zelden uit (een 
score van 0). In totaal krijgen Antigua en 

Barbuda dus een score van 1 op de index 
van de kwaliteitscontrole tijdens de bouw.

Index kwaliteitscontrole na de 
bouw
De kwaliteitscontrole na de bouw bestaat 
uit twee componenten:

 � Of wettelijk een eindinspectie vereist 
is om na te gaan of het gebouw 
werd gebouwd in overeenstemming 
met de goedgekeurde plannen en de 
bestaande bouwregelgeving. Er wordt 
een score van 2 toegekend als een 
interne toezichthoudend ingenieur 
(dat wil zeggen een werknemer 
van het bouwbedrijf), een externe 
toezichthoudend ingenieur of een 
externe keuringsinstelling wettelijk 
wordt gemandateerd om na te gaan 
of het gebouw werd gebouwd in over-
eenstemming met de goedgekeurde 
plannen en de bestaande bouwre-
gelgeving, of dat een overheidsdienst 
wettelijk gemandateerd is om een 
eindinspectie uit te voeren na vol-
tooiing van het gebouw; 0 als er geen 
eindinspectie wettelijk verplicht is na 
de bouwwerken en geen derde nodig 
is om te controleren of het gebouw 
werd gebouwd in overeenstemming 
met de goedgekeurde plannen en de 
bestaande bouwregelgeving.

 � Of een eindinspectie in de praktijk 
wordt uitgevoerd. Er wordt een score 
van 1 toegekend indien de wettelijk 
verplichte eindinspectie na de bouw-
werken in de praktijk altijd plaatsvindt 
of als een toezichthoudend ingenieur 
of een keuringsinstelling verklaart dat 
het gebouw werd gebouwd in over-
eenstemming met de goedgekeurde 
plannen en de bestaande bouwregel-
geving; 0 indien de wettelijk verplich-
te eindinspectie in de praktijk niet 
plaatsvindt, als de wettelijk verplichte 
eindinspectie meestal maar niet altijd 
plaatsvindt of als een eindinspectie 
niet wettelijk verplicht is, ongeacht 
of deze al dan niet gewoonlijk plaats-
vindt in de praktijk.

De index varieert van 0 tot 3, waar-
bij hogere waarden op een betere 
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wettelijk aansprakelijk voor verborgen 
gebreken voor een periode van 10 jaar 
na de voltooiing van het gebouw (een 
score van 1). Geen enkele partij is echter 
wettelijk verplicht om een tienjarige 
aansprakelijkheidsverzekering te nemen 
die structurele fouten dekt; in de praktijk 
nemen de meeste partijen een dergelijke 
verzekering ook niet (een score van 0). In 
totaal krijgt Madagaskar dus een score 
van 1 op de index van de aansprakelijk-
heids- en verzekeringsregelingen.

Index professionele certificeringen
De index van de professionele certifice-
ringen bestaat uit twee componenten:

 � De kwalificatievereisten voor de 
professional die verantwoordelijk is 
voor het controleren of de bouwkun-
dige plannen of tekeningen aan de 
bouwregelgeving voldoen. Er wordt 
een score van 2 toegekend als de nati-
onale of de staatswetgeving bepaalt 
dat de professional een minimaal 
aantal jaren praktische ervaring moet 
hebben, een universiteitsdiploma 
(minstens bachelorniveau) architec-
tuur of techniek moet hebben behaald 
en ook een erkend lid van de nationale 
orde (vereniging) van architecten 
of ingenieurs moet zijn of voor een 
kwalificatie-examen moet slagen. 
Er wordt een score van 1 toegekend 
als de nationale of de staatswet-
geving bepaalt dat de professional 
een universiteitsdiploma (minstens 
bachelorniveau) architectuur of tech-
niek moet hebben en ook een mini-
maal aantal jaren praktische ervaring 
kan voorleggen of een erkend lid moet 
zijn van de nationale orde (vereniging) 
van architecten of ingenieurs of voor 
een kwalificatie-examen moet slagen. 
Er wordt een score van 0 toegekend 
als de nationale of de staatswetgeving 
bepaalt dat de professional slechts 
aan een van de bovenvermelde ver-
eisten moet voldoen, als ze bepaalt 
dat de professional aan twee van de 
vereisten moet voldoen, maar geen 
van de twee betrekking heeft op een 
universiteitsdiploma of als er geen 
nationale of staatswetgeving de 

kwaliteitscontrole na de bouw wijzen. 
In Haïti bijvoorbeeld is de Gemeente 
Port-au-Prince overeenkomstig het 
nationale wetboek voor het bouwbedrijf 
van 2012 wettelijk gemandateerd om een 
eindinspectie uit te voeren (een score van 
2). In die praktijk vindt de eindinspectie 
echter niet plaats (een score van 0). In 
totaal krijgt Haïti dus een score van 2 in 
de index van de kwaliteitscontrole na de 
bouw.

Index aansprakelijkheids- en 
verzekeringsregelingen
De index van de aansprakelijkheids- en 
verzekeringsregelingen bestaat uit twee 
componenten:

 � Of een betrokken partij in het bouw-
proces wettelijk aansprakelijk wordt 
gesteld voor verborgen gebreken 
zoals structurele zwakheden of 
problemen in het gebouw zodra dit 
in gebruik is genomen. Er wordt een 
score van 1 toegewezen als minstens 
twee van de volgende partijen wette-
lijk aansprakelijk wordt gesteld voor 
structurele zwakheden of problemen 
in het gebouw zodra het in gebruik is 
genomen: de architect of de ingenieur 
die de plannen voor het gebouw heeft 
ontworpen, de professional of de 
dienst die de technische inspecties 
uitvoerde of het bouwbedrijf; 0,5 
indien slechts een van de partijen 
wettelijk aansprakelijk wordt gesteld 
voor structurele zwakheden of pro-
blemen in het gebouw zodra het in 
gebruik is genomen; 0 indien geen 
partij wettelijk aansprakelijk wordt 
gesteld voor structurele zwakheden 
of problemen in het gebouw zodra het 
in gebruik is genomen, indien slechts 
de projecteigenaar of de investeerder 
aansprakelijk wordt gesteld, indien de 
aansprakelijkheid voor de rechtbank 
wordt bepaald of als de aansprakelijk-
heid in een contract is bepaald.

 � Of een van de partijen die in het 
bouwproces is betrokken, wettelijk 
verplicht is om een verzekering te 
nemen die de aansprakelijkheid 
voor verborgen gebreken - of een 
tienjarige aansprakelijkheid - dekt 

voor mogelijke structurele fouten of 
problemen in het gebouw zodra dit 
in gebruik is. Er wordt een score van 
1 toegekend als de architect of de 
ingenieur die de plannen voor het 
gebouw ontwierp, de professional of 
de dienst die de technische inspecties 
uitvoerde, het bouwbedrijf of de pro-
jecteigenaar of de investeerder wette-
lijk verplicht is om ofwel een tienjarige 
aansprakelijkheidsverzekering of een 
aansprakelijkheidsverzekering voor 
verborgen gebreken te nemen die 
mogelijke structurele zwakheden of 
problemen in het gebouw dekt zodra 
het in gebruik is of als een tienjarige 
aansprakelijkheidsverzekering of een 
aansprakelijkheidsverzekering voor 
verborgen gebreken in de praktijk in 
de meeste gevallen door deze partijen 
wordt genomen, zelfs als die verzeke-
ring niet wettelijk verplicht is. Er wordt 
een score van 0 toegekend als geen 
enkele partij wettelijk verplicht is om 
een tienjarige aansprakelijkheidsver-
zekering of een aansprakelijkheidsver-
zekering voor verborgen gebreken te 
nemen en zo’n verzekering in de prak-
tijk door geen enkele partij gewoonlijk 
wordt genomen, als de vereiste om 
een verzekering te nemen in een con-
tract wordt bepaald, als gelijk welke 
partij een beroepsverzekering of een 
all-riskverzekering moet nemen om 
de veiligheid van de werknemers of 
andere defecten tijdens de bouwwer-
ken te verzekeren, maar niet een tien-
jarige aansprakelijkheidsverzekering 
of een aansprakelijkheidsverzekering 
voor verborgen gebreken nadat het 
gebouw in gebruik is genomen, of 
als gelijk welke partij verplicht is om 
zelf veroorzaakte schade te betalen 
zonder dat daarvoor een verzekering 
hoeft te worden afgesloten.

De index varieert van 0 tot 2, waarbij 
hogere waarden op strengere aanspra-
kelijkheids- en verzekeringsregelingen 
wijzen. In Madagaskar bijvoorbeeld is 
overeenkomstig artikel 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek zowel de architect 
die de plannen ontwierp als het bedrijf 
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kwalificatievereisten van de professi-
onal bepaalt.

 � De kwalificatievereisten voor de 
professional die de technische 
inspecties uitvoert tijdens de bouw-
werkzaamheden. Er wordt een score 
van 2 toegekend als de nationale of de 
staatswetgeving bepaalt dat de pro-
fessional een minimaal aantal jaren 
praktische ervaring moet hebben, 
een universiteitsdiploma (minstens 
bachelorniveau) techniek moet heb-
ben behaald en ook een erkend lid 
van de nationale orde van ingenieurs 
moet zijn of voor een kwalificatie-exa-
men moet slagen. Er wordt een score 
van 1 toegekend als de nationale of 
de staatswetgeving bepaalt dat de 
professional een universiteitsdiploma 
(minstens bachelorniveau) techniek 
moet hebben en ook een minimaal 
aantal jaren praktische ervaring kan 
voorleggen of een erkend lid moet zijn 
van de nationale orde (vereniging) 
van ingenieurs of voor een kwalifica-
tie-examen moet slagen. Er wordt een 
score van 0 toegekend als de natio-
nale of de staatswetgeving bepaalt 
dat de professional slechts aan een 
van de vereisten moet voldoen, als ze 
bepaalt dat de professional aan twee 
van de vereisten moet voldoen, maar 
geen van de twee betrekking heeft 
op een universiteitsdiploma of als er 
geen nationale of staatswetgeving 
is die de kwalificatievereisten van de 
professional bepaalt.

De index varieert van 0 tot 4, waarbij 
hogere waarden wijzen op strengere 
vereisten op het vlak van de professionele 
vereisten. In Albanië bijvoorbeeld moet 
de professional die technische inspecties 
uitvoert tijdens de bouwwerkzaamheden 
beschikken over een minimaal aantal 
jaren ervaring en een relevant universi-
teitsdiploma alsook erkend zijn als archi-
tect of ingenieur (een score van 2). De 
professional die verantwoordelijk is om 
na te gaan of de architectuurplannen of 
tekeningen in overeenstemming zijn met 
de bouwregelgeving, moet slechts een 
minimaal aantal jaren ervaring hebben en 

een universiteitsdiploma architectuur of 
techniek hebben behaald (een score van 
1). In totaal krijgt Albanië dus een score 
van 3 op de index voor professionele 
certificeringen.

Index kwaliteitscontrole bouw
De index van de kwaliteitscontrole van 
de bouw is de som van de scores voor de 
indexen voor de kwaliteit van de bouw-
regelgeving, de kwaliteitscontrole vóór 
de bouw, de kwaliteitscontrole tijdens de 
bouw, de kwaliteitscontrole na de bouw, 
de aansprakelijkheids- en verzekeringsre-
gelingen en de professionele certificaten. 
De index varieert van 0 tot 15, waarbij 
hogere waarden wijzen op een betere 
kwaliteitscontrole en veiligheidsmecha-
nismen in de bouwregelgeving.

De gedetailleerde gegevens over het aanvra-
gen van omgevingsvergunningen vindt u op 
http://www.doingbusiness.org.

ELEKTRICITEIT VERKRIJGEN

Doing Business legt alle procedures vast 
die een bedrijf moet doorlopen om een 
elektriciteitsaansluiting en elektrici-
teitsvoorziening te verkrijgen voor een 
gestandaardiseerd magazijn (afbeelding 
3.5). Deze procedures omvatten aanvra-
gen en contracten met netbeheerders, 

alle noodzakelijke inspecties en goed-
keuringen van de netbeheerder en andere 
diensten en de externe en uiteindelijke 
aansluitingswerken. De vragenlijst deelt 
het proces van het verkrijgen van elektri-
citeit op in verschillende procedures en 
vraagt om gegevens teneinde de tijd en 
de kosten te berekenen om elke procedu-
re te voltooien.

Doing Business meet bovendien de 
betrouwbaarheid van de bevoorrading en 
de transparantie van de tarieven (die zijn 
opgenomen in de samengestelde Doing 
Business-score en die de rangschikking 
bepalen in verband met het gemak om 
zaken te doen) en de prijs van de elek-
triciteit (die niet in deze samengestelde 
metingen worden opgenomen). De 
betrouwbaarheid van de bevoorrading 
en de transparantie van de tarieven 
omvatten kwantitatieve gegevens over 
de duur en de frequentie van stroomuit-
vallen en kwalitatieve informatie over de 
mechanismen die door de netbeheerder 
worden toegepast om stroomuitvallen 
te monitoren en de stroomtoevoer te 
herstellen, de rapporteringsrelatie tussen 
de netbeheerder en de toezichthouder 
met betrekking tot stroomuitvallen, de 
transparantie en de toegankelijkheid van 
tarieven en ten slotte de vraag of er finan-
ciële afschrikmiddelen zijn voorzien voor 
de netbeheerder bij een stroomuitval 

AFBEELDING 3.5 Doing Business meet het aansluitingsproces op het niveau van de 
netbeheerder

Productie Transmissie

Distributie

uNieuwe aansluitingen
uBediening en onderhoud netwerk

uMeting en facturering

Klant
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(bijvoorbeeld vereiste om klanten te 
vergoeden of om boetes te betalen wan-
neer de stroomuitvallen een bepaalde 
maximumwaarde overschrijden).

De rangschikking van locaties met 
betrekking tot het gemak waarmee 
elektriciteit kan worden verkregen, wordt 
bepaald door hun scores op dat vlak te 
sorteren. Die scores zijn de gemiddelde 
waarden van de scores voor alle compo-
nentdomeinen, behalve de prijs van de 
elektriciteit (afbeelding 3.6).

Gegevens over de betrouwbaarheid van 
de bevoorrading worden verzameld bij de 
netbeheerders of de regulatoren, afhan-
kelijk van de specifieke technische aard 
van die gegevens. De overige informatie, 
zoals gegevens over de transparantie 
van de tarieven en de procedures om 
elektriciteitsaansluitingen te verkrijgen, 
worden bij alle marktspelers verzameld 
- de elektriciteitsdistributiemaatschappij, 
de regulatoren op de elektriciteitsmarkt 
en onafhankelijke professionals zoals 
ingenieurs elektriciteit, elektriciens en 

bouwbedrijven. De distributiemaat-
schappij die wordt geraadpleegd, is de 
maatschappij die actief is in het gebied 
(of de gebieden) waar de magazijnen 
meestal worden gebouwd. Als meerdere 
distributiemaatschappijen in dat gebied 
(of die gebieden) actief zijn, wordt de 
maatschappij met het grootste aantal 
klanten geselecteerd.

Om de gegevens van de verschillende 
locaties met elkaar te kunnen vergelijken, 
worden meerdere veronderstellingen over 
het magazijn, de elektriciteitsaansluiting 
en het maandelijkse verbruik gehanteerd.

Veronderstellingen over het 
magazijn
Het magazijn:

 � Is eigendom van een lokale ondernemer.
 � Is gelegen in de geselecteerde stad.
 � Is gelegen in een gebied waar vergelijk-
bare magazijnen meestal gelegen zijn. 
In dit gebied komt een nieuwe elektri-
citeitsaansluiting niet in aanmerking 
voor een speciale investeringspromo-
tie (die bijvoorbeeld speciale subsidies 
of een snellere service biedt).

 � Is gelegen in een gebied zonder fysieke 
beperkingen. Zo ligt het eigendom bij-
voorbeeld niet vlakbij een spoorweg.

 � Is een nieuwbouw en wordt voor de 
eerste keer op het elektriciteitsnet 
aangesloten.

 � Telt twee bovengrondse verdiepingen 
met een totale oppervlakte van onge-
veer 1.300,6 m². Het perceel land 
waarop het magazijn is gebouwd, is 
929 m² groot.

 � Wordt gebruikt voor de opslag van 
goederen.

Veronderstellingen over de 
elektriciteitsaansluiting
De elektriciteitsaansluiting:

 � Is een permanente aansluiting.
 � Is een driefasige Y-aansluiting met 
vier draden met een onderschreven 
vermogen van 140 kilovoltampère 
(kVA) met een vermogensfactor van 
1, waarbij 1 kVA = 1 kilowatt (kW).

 � Is 150 meter lang. De aansluiting 
is verbonden met het laag- of 

middelspanningsdistributienet en 
wordt bovengronds of ondergronds 
aangelegd - afhankelijk van de vaakst 
toegepaste methode in het gebied 
waar het magazijn gelegen is.

 � Vereist werk waarbij een 10 meter 
brede weg moet worden doorkruist 
(graafwerkzaamheden, bovengrondse 
leidingen), maar wordt helemaal op 
openbaar land uitgevoerd. De aanslui-
ting hoeft geen privé eigendommen 
van andere eigenaars te doorkruisen, 
aangezien het magazijn vanaf de weg 
bereikbaar is.

 � Omvat slechts een te verwaarlozen 
lengte op het privédomein van de 
klant.

 � Vereist geen werk om de interne 
bedrading van het magazijn te instal-
leren. Dit werd al volledig uitgevoerd 
tot en met de aansluiting op het 
dienstpaneel of het schakelbord en de 
meterbasis van de klant. Inspecties en 
certificeringen van de interne bedra-
ding die verplicht moeten worden 
uitgevoerd om een nieuwe aansluiting 
tot stand te brengen, worden wel als 
procedures meegeteld.

Veronderstellingen over het 
maandelijkse verbruik voor januari

 � Er wordt aangenomen dat het 
magazijn 30 dagen per maand wordt 
gebruikt, telkens van 09.00 u tot 
17.00 u (8 uur per dag), waarbij de 
apparatuur gemiddeld op 80 % van 
haar capaciteit wordt gebruikt en 
er geen stroomonderbrekingen zijn 
(wordt verondersteld om het zo een-
voudig mogelijk te houden).

 � Het maandelijkse energieverbruik 
bedraagt 26.880 kilowattuur (kWh); 
het verbruik per uur bedraagt 112 
kWh.

 � Als de klant de keuze heeft uit 
meerdere stroomleveranciers, wordt 
het magazijn door de goedkoopste 
leverancier van stroom voorzien.

 � De tarieven die in januari van het 
lopende jaar geldig zijn, worden 
gebruikt voor de berekening van de 
prijs van de elektriciteit voor het 
magazijn. Hoewel januari 31 dagen 

AFBEELDING 3.6 Elektriciteit verkrijgen: 
efficiëntie, betrouwbaarheid en 
transparantie

Opmerking: De prijs van elektriciteit wordt gemeten, 
maar telt niet mee voor de rangschikking.

Dagen om een 
elektriciteitsaansluiting 
te verkrijgen  

Kosten om een aansluiting 
te verkrijgen, als % van 
het inkomen per hoofd

van de bevolking

Stroomuitvallen en 
ingevoerde 

regelgevingsmech-
anismen om deze 

te monitoren en te 
beperken; 

transparantie van 
tarieven 

Stappen om een aanvraag 
tot aansluiting in te dienen, 
werkzaamheden te 
voltooien, goedkeuringen 
te verkrijgen, inspecties te 
laten plaatsvinden, een 
meter te installeren en een 
leveringscontract te 
ondertekenen

De rangschikkingen zijn gebaseerd op 
scores voor vier domeinen

25%
Betrouwbaarheid
van levering en
transparantie
van tarieven 

25%
Tijd

25%
Kosten

25%
Procedures



DOING BUSINESS IN DE EUROPESE UNIE 2021: OOSTENRIJK, BELGIË EN NEDERLAND 8686

telt, zijn de berekeningen op 30 dagen 
gebaseerd.

Procedures
Een procedure wordt omschreven als 
gelijk welke interactie van de werknemers 
of de hoofdelektricien of elektriciteit-
singenieur (die de interne bedrading 
wellicht heeft uitgevoerd) van de ven-
nootschap met externe partijen, zoals 
de elektriciteitsdistributiemaatschappij, 
de elektriciteitsnutsbedrijven, overheids-
instanties, elektriciteitsaannemers en 
elektriciteitsbedrijven. Interacties tussen 
werknemers van de vennootschap en 
handelingen met betrekking tot de 
interne elektrische bedrading, zoals het 
ontwerp en de uitvoering van de interne 
elektrische installatieplannen, worden 
niet als procedures geteld. Inspecties en 
certificeringen van de interne bedrading 
die verplicht moeten worden uitgevoerd 
om een nieuwe aansluiting tot stand 
te brengen, worden wel als procedures 
meegeteld. Procedures die moeten wor-
den doorlopen bij dezelfde netbeheerder, 
maar bij verschillende departementen, 
worden afzonderlijk geteld (tabel 3.4).

De werknemers van de vennootschap 
worden verondersteld alle procedures 
zelf te doorlopen, tenzij ze hiervoor ver-
plicht zijn om met een derde partij samen 
te werken (bijvoorbeeld als een door 
de netbeheerder erkende elektricien de 
enige is die een aanvraag mag indienen). 
Indien de maatschappij een beroep kan 
doen op de diensten van professionals 
(zoals een privéfirma), maar niet ver-
plicht is, worden procedures geteld voor 
elke interactie die in de praktijk meestal 
moet worden uitgevoerd. 

Een procedure wordt altijd geteld voor de 
externe werkzaamheden - ongeacht of 
deze door de netbeheerder of door een 
privéaannemer worden uitgevoerd. De 
procedure voor de externe werkzaam-
heden en de installatie van de meter 
kunnen wel als één procedure worden 
beschouwd als aan twee specifieke voor-
waarden is voldaan: (i) zowel de externe 
werkzaamheden als de installatie van de 

meter wordt uitgevoerd door dezelfde 
vennootschap of dezelfde dienst en (ii) 
er is geen bijkomende interactie voor de 
klant of zijn hoofdaannemer tussen de 
externe werkzaamheden en de installatie 
van de meter (bijvoorbeeld leveringscon-
tract dat moet worden ondertekend of 
borgsom die moet worden betaald).

Indien een inspectie van de interne 
bedrading - of een gerelateerde certifi-
cering van de installatie - moet worden 
uitgevoerd om een nieuwe aansluiting 
te verkrijgen, wordt dit als een procedure 
beschouwd. Als een interne inspectie 
en de installatie van de meter (i) op 
hetzelfde moment plaatsvinden en (ii) 
zonder bijkomende opvolging of via een 
afzonderlijke aanvraag, worden deze als 
één procedure geteld.

Tijd
De tijd wordt weergegeven in kalender-
dagen. De meting vermeldt de mediane 
duur dat volgens de netbeheerder en de 
experts in de praktijk nodig is in plaats 
van wat wettelijk wordt vereist, om een 
procedure met een minimale opvolging 
en zonder extra betalingen volledig te 
doorlopen. Er wordt aangenomen dat 
de minimale tijd die voor elke procedure 
nodig is, één dag is. Hoewel procedures 
gelijktijdig kunnen verlopen, kunnen ze 
niet op dezelfde dag beginnen (dat wil 
zeggen gelijktijdige procedures beginnen 
op opeenvolgende dagen). Er wordt 
aangenomen dat de vennootschap geen 
tijd verliest en er alles aan doet om elke 
resterende procedure zo snel mogelijk 
te voltooien. De tijd die een ondernemer 
besteedt aan de voorbereiding van de 
informatie die hij nodig heeft om formu-
lieren in te vullen, wordt niet meegeteld. 
Er wordt aangenomen dat de vennoot-
schap zich bewust is van alle vereisten 
met betrekking tot de elektrische aanslui-
ting en hun volgorde vanaf het begin.

Kosten
De kosten worden opgenomen als een 
percentage van het inkomen per hoofd 
van de bevolking van de betreffende 
economie en zijn exclusief btw. Alle 

vergoedingen en kosten die verbonden 
zijn met het volledig doorlopen van de 
procedures om een magazijn op het 
elektriciteitsnet aan te sluiten, worden 
weergegeven, inclusief de procedures 
voor het verkrijgen van goedkeuringen 
van overheidsdiensten, de aanvraag 
van de aansluiting, de ontvangst van 
inspecties van zowel de site als de interne 

TABEL 3.4 Wat meten de domeinen 
voor het verkrijgen van elektriciteit?

Procedures om een elektriciteitsaansluiting 
te verkrijgen (aantal) 

Indienen van alle relevante documenten en alle 
nodige toestemmingen en vergunningen verkrijgen

Alle vereiste kennisgevingen invullen en alle 
noodzakelijke inspecties ontvangen 

Externe installatiewerkzaamheden verkrijgen 
en mogelijkerwijs materiaal aankopen voor die 
werkzaamheden

Eventueel noodzakelijk bevoorradingscontract 
sluiten en eindbevoorrading verkrijgen

Tijd die nodig is om elke procedure volledig 
te doorlopen (kalenderdagen) 

Bedraagt minstens één kalenderdag 

Elke procedure begint op een afzonderlijke dag 

Tijd om informatie te verzamelen, niet inbegrepen 

Geeft de tijd weer die in de praktijk wordt besteed, 
met weinig opvolging en geen voorafgaand 
contact met ambtenaren

Kosten die moeten worden gemaakt om 
elke procedure volledig te doorlopen (% 
van inkomen per hoofd van de bevolking)

Alleen officiële kosten 

Geen smeergeld 

Exclusief belasting op toegevoegde 
waarde – Betrouwbaarheid van levering en 
transparantie van tarieven (0–8)

Duur en frequentie van stroomuitvallen (0–3)

Tools om stroomuitvallen te monitoren (0–1)

Tools om stroomvoorziening te herstellen (0–1)

Regelmatig monitoren van prestaties van 
netbeheerders (0–1)

Financiële afschrikmiddelen om stroomuitvallen 
te beperken (0–1)

Transparantie en toegankelijkheid van tarieven 
(0–1)

Prijs van elektriciteit (cent per kilowattuur)

Prijs gebaseerd op maandelijkse factuur voor 
commercieel magazijn in casestudy 

Opmerking: hoewel Doing Business de prijs van 
elektriciteit meet, houdt ze geen rekening met die 
gegevens bij de berekening van de score om elektriciteit 
te verkrijgen of voor de rangschikking van het gemak 
waarmee elektriciteit kan worden verkregen.
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bedrading, de aankoop van materiaal, het 
uitvoeren van de eigenlijke aansluitings-
werken en het betalen van de waarborg. 
Informatie van lokale experts en specifie-
ke regelgeving en tarieven worden hierbij 
als bronnen gebruikt. Als verschillende 
lokale partners verschillende schattingen 
vermelden, wordt de mediaan van de 
vermelde waarden gebruikt. In geen enkel 
geval wordt rekening gehouden met 
smeergeld.

Waarborg
Het is mogelijk dat netbeheerders een 
waarborg vragen aan hun klanten om 
zichzelf te beschermen tegen mogelijke 
wanbetalingen van de verbruiksfacturen. 
Om die reden wordt de waarborg voor een 
nieuwe klant meestal berekend op basis 
van het geschatte verbruik van de klant.

Doing Business geeft niet het volledige 
bedrag van de waarborg weer. Als de 
waarborg gebaseerd is op het feitelijke 
verbruik van de klant, wordt deze waarde 
als basis voor de casestudy gehanteerd. 
In plaats van het volledige bedrag van de 
waarborg weer te geven, vermeldt Doing 
Business de huidige waarde van de verlie-
zen in interestopbrengsten voor de klant, 
aangezien de netbeheerder de waarborg 
gedurende een langere tijd bijhoudt - in de 
meeste gevallen tot op de einddatum van 
het contract (verondersteld wordt na vijf 
jaar). In gevallen waar de waarborg wordt 
gebruikt om de eerste maandelijkse ver-
bruiksfacturen te dekken, wordt deze niet 
weergegeven. Om de huidige waarde van 
de verloren interestinkomsten te bereke-
nen, worden de leningstarieven van de 
International Financial Statistiscs van het 
Internationale Monetaire Fonds van het 
einde van 2018 gebruikt. In de gevallen 
dat de waarborg met interest wordt 
teruggestort, wordt het verschil tussen 
het leningtarief en de interest die door de 
netbeheerder wordt betaald, gebruikt om 
de huidige waarde te berekenen.

In sommige economieën kan de waarborg 
in de vorm van een obligatie worden geno-
men: de vennootschap kan dan van een 
bank of een verzekeringsmaatschappij 

een garantie verkrijgen op de activa die 
ze bij die financiële instelling heeft. In 
tegenstelling tot het scenario waarbij de 
klant de waarborg contant betaalt aan de 
netbeheerder, verliest de vennootschap 
hier niet het eigendom over het volledige 
bedrag en kan ze dit blijven gebruiken. 
De vennootschap betaalt de bank dan 
wel een commissie om de obligatie te 
verkrijgen. De aangerekende commissie 
kan variëren, afhankelijk van de krediet-
waardigheid van de vennootschap. Wij 
hanteren in onze veronderstelling de 
best mogelijke kredietwaardigheid en 
bijgevolg de laagst mogelijke commis-
sie. Wanneer een obligatie kan worden 
genomen, stemt de voor de waarborg 
geregistreerde waarde overeen met de 
jaarlijkse commissie maal de vijf jaar 
dat het contract in onze veronderstelling 
geldig zal blijven. Als de klant uit beide 
opties kan kiezen, wordt het goedkoopste 
alternatief geregistreerd.

In Hong Kong SAR (China) zou een klant 
die in 2020 een elektriciteitsaansluiting 
van 140 kVA heeft aangevraagd, een 
waarborg van 70.533 Hong Kong dollar 
moeten hebben voorzien (ongeveer EUR 
7.750, het bedrag dat wordt gebruikt in de 
veronderstellingen voor de casestudy). 
Dat bedrag kon cash of met een cheque 
worden betaald en de waarborg zou 
pas op het einde van de looptijd van het 
contract worden teruggegeven. De klant 
had in plaats daarvan dit bedrag kunnen 
investeren tegen een leningtarief van 5,11 
%. Voor de volledige looptijd van het con-
tract zou het betalen van die waarborg 
een huidige waarde van verloren interes-
tinkomsten van 15.519 Hong Kong dollar 
(EUR 1.700) hebben geïmpliceerd. Indien 
de klant daarentegen zou hebben beslist 
om de waarborg te regelen met een bank-
garantie met een jaarlijks tarief van 1,5 % 
van het bedrag van de waarborg, zou hij 
over de vijf jaar beschouwd slechts 5.290 
Hong Kong dollar (EUR 582) hebben 
verloren. Aangezien in Hong Kong SAR 
(China) beide opties beschikbaar zijn, 
wordt in de casestudy de methode met 
de bankgarantie gekozen, aangezien deze 
het goedkoopste alternatief is.

Bertrouwbaarheid van 
bevoorrading en transparantie 
van tarieven index 
Doing Business gebruikt de SAIDI-index 
(system average interruption duration 
index - gemiddelde jaarlijkse uitvalduur) 
en de SAIFI-index (system average inter-
ruption frequency index - gemiddelde 
onderbrekingsfrequentie) om de duur en 
de frequentie van de stroomuitvallen in 
de geselecteerde steden van elke econo-
mie te meten. De SAIDI-waarde geeft de 
gemiddelde totale duur van stroomuitval-
len in de loop van het jaar weer voor elke 
bediende klant, terwijl de SAIFI-waarde 
het gemiddelde aantal stroomonderbre-
kingen weergeeft die een klant in een 
jaar ondervindt. De jaarlijkse gegevens 
voor SAIDI en SAIFI (die het kalenderjaar 
bestrijken) worden verzameld bij de dis-
tributiemaatschappijen en de nationale 
toezichthouders. Zowel de SAIDI- als de 
SAIFI-schattingen moeten geplande en 
niet-geplande stroomuitvallen omvatten, 
evenals belastingafschakeling.

Een locatie kan een score voor de 
betrouwbaarheid van de bevoorrading 
en de transparantie van de tarievenindex 
verkrijgen, indien het voldoet aan twee 
voorwaarden. In de eerste plaats moet 
de netbeheerder gegevens verzamelen 
over alle soorten uitvallen (waarbij het 
zowel de gemiddelde totale duur van de 
uitvallen per klant als het gemiddelde 
aantal uitvallen per klant meet). In de 
tweede plaats moet de SAIDI-waarde 
onder een drempelwaarde van 100 uur 
blijven en moet de SAIFI-waarde onder 
100 uitvallen blijven.

Een locatie kan geen score krijgen als 
de stroomvoorziening te vaak uitvalt 
of als de uitvallen te lang duren om van 
een betrouwbare stroombevoorrading 
te kunnen spreken - dat wil zeggen als 
de SAIDI- of de SAIFI-waarde de vooraf 
bepaalde drempelwaarden overstijgt. Een 
locatie kan geen score op de index krijgen 
als de gegevens op de stroomuitvallen 
niet of slechts gedeeltelijk worden verza-
meld (wanneer bijvoorbeeld in de bereke-
ning van de SAIDI- en de SAIFI-waarde 
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geen rekening wordt gehouden met de 
geplande uitvallen of belastingafschake-
lingen) en als de minimale uitvaltijd die 
voor de berekening van de SAIDI- en de 
SAIFI-index wordt beschouwd, meer dan 
5 minuten bedraagt.

Voor alle locaties die aan de door Doing 
Business vastgelegde criteria beantwoor-
den, wordt een score op de index van de 
betrouwbaarheid van de stroomvoorzie-
ning en de transparantie van de tarieven 
berekend op basis van de volgende zes 
componenten:

 � Wat de SAIDI- en de SAIFI-waarde zijn. 
Als SAIDI en SAIFI 12 zijn (wat over-
eenstemt met een stroomuitval van 
één uur elke maand) of minder, wordt 
een score van 1 toegekend. Als SAIDI 
en SAIFI 4 zijn (wat overeenstemt met 
een stroomuitval van één uur elk kwar-
taal) of minder, wordt 1 extra punt toe-
gekend. Als SAIDI en SAIFI ten slotte 1 
zijn (wat overeenstemt met een uitval 
van één uur per dag) of minder, wordt 
nog 1 punt toegekend.

 � Welke tools de netbeheerder gebruikt 
om stroomuitvallen te monitoren. 
Er wordt een score van 1 toegekend 
als de netbeheerder gebruikmaakt 
van geautomatiseerde tools, zoals 
een OMS/IMS-systeem (Outage/
Incident Management System) of 
een SCADA-systeem (Supervisory 
Control and Data Acquisition); 0 als 
hij zich alleen baseert op oproepen 
van klanten en uitvallen manueel 
registreert en monitort.

 � Welke tools de netbeheerder gebruikt 
om de stroomvoorziening te herstellen. 
Er wordt een score van 1 toegekend als 
de netbeheerder daarvoor geautomati-
seerde tools gebruikt, zoals een OMS/
IMS- of een SCADA-systeem; 0 als 
hij alleen gebruikmaakt van manuele 
resources voor het herstellen van de 
bevoorrading, zoals teams op het ter-
rein of onderhoudspersoneel.

 � Of een regelgevende instantie - dat 
wil zeggen een afzonderlijke en 
onafhankelijke entiteit ten opzichte 
van de netbeheerder - toezicht houdt 
op de prestaties van de netbeheerder 

op het vlak van de betrouwbaarheid 
van de stroomvoorziening. Een 
score van 1 wordt toegekend als de 
regelgevende instantie periodieke of 
real time beoordelingen uitvoert; 0 
als hij geen stroomuitvallen monitort 
en de netbeheerder niet vraagt om te 
rapporteren over de betrouwbaarheid 
van de stroomvoorziening.

 � Of er financiële afschrikmiddelen 
zijn voorzien om stroomuitvallen 
zoveel mogelijk te beperken. Er wordt 
een score van 1 toegekend als de 
netbeheerder klanten compenseert 
wanneer stroomuitvallen een bepaal-
de maximumwaarde overschrijden, 
als de netbeheerder door de toe-
zichthouder wordt beboet wanneer 
stroomuitvallen een bepaalde maxi-
mumwaarde overschrijden of als aan 
beide voorwaarden is voldaan; 0 als er 
geen afschrikmechanisme van welke 
aard dan ook beschikbaar is.

 � Of elektriciteitstarieven transparant 
en eenvoudig verkrijgbaar zijn. Er 
wordt een score van 1 toegekend als 
de werkelijke tarieven online beschik-
baar zijn en klanten een volledige 
factureringscyclus (dat wil zeggen 
één maand) van tevoren van een 
tariefwijziging op de hoogte worden 
gebracht; 0 als dat niet het geval is.

De index varieert van 0 tot 8, waarbij hoge-
re waarden wijzen op een grotere betrouw-
baarheid van de stroomvoorziening en een 
grotere transparantie van tarieven. In het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld gebruikt 
de netbeheerder UK Power Networks SAI-
DI- en SAIFI-meetsystemen om gegevens 
over stroomuitvallen te monitoren en te 
verzamelen. In 2019 bedroeg de gemid-
delde totale duur van stroomuitvallen 
in Londen 0,24 uur per klant en bedroeg 
het gemiddelde aantal stroomuitvallen 
waarmee een klant werd geconfronteerd, 
0,12. Zowel de SAIDI- als de SAIFI-waarde 
liggen onder de drempelwaarde en wijzen 
op minder dan één uitval per jaar per klant, 
met een totale duur van minder dan één 
uur. De economie beantwoordt dan ook 
aan de criteria om een score te verkrijgen 
op de index en krijgt een score van 3 voor 

de eerste component van de index. De 
netbeheerder gebruikt het automatische 
GE PowerOn Control System om fouten 
in het netwerk te identificeren (score van 
1) en de elektriciteitsbevoorrading te her-
stellen (score van 1). De Office of Gas and 
Electricity Markets, een onafhankelijke 
nationale toezichthouder, beoordeelt de 
prestaties van de netbeheerder op een 
actieve manier en biedt een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening (score van 1) en 
eist van de netbeheerder dat hij klanten 
compenseert als stroomuitvallen langer 
duren dan een maximumperiode die door 
de toezichthouder werd vastgelegd (score 
van 1). Klanten worden vóór de volgende 
factureringscyclus op de hoogte gebracht 
van een tariefwijziging en kunnen de 
werkelijke tarieven gemakkelijk online 
controleren (score van 1). In totaal krijgt 
het Verenigd Koninkrijk dus een score van 
8 op de index van de betrouwbaarheid van 
de stroombevoorrading en de transparan-
tie van de tarieven.

Verschillende economieën krijgen echter 
een score van 0 voor de betrouwbaarheid 
van de bevoorrading en de transparantie 
van de tarieven. Het is mogelijk dat de 
stroom meer dan één keer per maand 
uitvalt en dat geen van de mechanismen 
en tools die door de index worden geme-
ten, is ingevoerd. Het is ook mogelijk 
dat een economie een score van 0 krijgt 
als de SAIDI- of de SAIFI-waarde (of 
beide) boven de drempelwaarde van 
100 ligt of als bij de berekening van de 
indexen niet met alle stroomuitvallen 
rekening werd gehouden. In Chittagong 
(Bangladesh) bijvoorbeeld houdt de 
netbeheerder bij de berekening van de 
SAIDI- en de SAIFI-index geen rekening 
met belastingafschakeling. Volgens de 
vastgelegde criteria kan Chittagong dan 
ook geen score op de index krijgen, zelfs 
al is er een onafhankelijke toezichthouder 
die de prestaties van de netbeheerder op 
het vlak van de betrouwbaarheid van de 
stroomvoorziening monitort.

Prijs van elektriciteit
Doing Business meet weliswaar de prijs 
van elektriciteit, maar houdt met deze 
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gegevens geen rekening bij de bere-
kening van de score om elektriciteit te 
verkrijgen. De gegevens kunnen worden 
geraadpleegd op de website van Doing 
Business (http://www.doingbusiness.org) 
voor elke economie die wordt bestudeerd 
en zijn gebaseerd op gestandaardiseerde 
veronderstellingen die ervoor moeten 
zorgen dat de gegevens tussen de 
verschillende economieën met elkaar 
kunnen worden vergeleken.

De prijs van de elektriciteit wordt weer-
gegeven in U.S. cents per kWh. Er wordt 
een maandelijks elektriciteitsverbruik 
verondersteld, waarvoor een maan-
delijkse factuur wordt berekend voor 
een magazijn gelegen in de grootste 
zakenstad van de economie voor de 
maand januari 2020 (voor 11 economieën 
worden ook de gegevens verzameld van 
de op één na grootste zakenstad). Zoals 
eerder al werd gesteld, verbruikt het 
magazijn 30 dagen per maand, telkens 
van 09.00 u tot 17.00 u elektriciteit, wat 
betekent dat er verschillende tarieven 
van toepassing kunnen zijn als een tarief 
op basis van het tijdstip van het verbruik 
wordt gehanteerd.

De gedetailleerde gegevens over het 
verkrijgen van elektriciteit kunnen worden 
geraadpleegd op http://www.doingbusiness.
org. De oorspronkelijke methodologie werd 
ontwikkeld door Carolin Geginat en Rita 
Ramalho (‘Electricity Connections and Firm 
Performance in 183 Countries', Global Indi-
cators Group, World Bank Group, Washing-
ton, DC, 2015) en wordt hier toegepast met 
enkele kleine wijzigingen. 

REGISTREREN VAN 
EIGENDOM

Doing Business legt de volledige reeks 
procedures vast die een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (de koper) 
moet doorlopen om een eigendom van een 
ander bedrijf (de verkoper) te kopen en om 
het eigendom op naam van de koper over 
te dragen, zodat de koper het eigendom 
kan gebruiken om zijn bedrijf uit te breiden, 

als onderpand voor nieuwe leningen of, 
indien nodig, om het eigendom aan een 
ander bedrijf te verkopen. Daarbij worden 
ook de tijd en de kosten gemeten die aan 
het volledig doorlopen van die procedures 
moeten worden besteed. Doing Business 
meet ook de kwaliteit van het systeem 
voor landbeheer op elke locatie. De index 
voor de kwaliteit van het landbeheer meet 
hiervoor vijf aspecten: betrouwbaarheid 
van de infrastructuur, transparantie van de 
informatie, geografische dekking, oplos-
sing van landgeschillen en gelijke toegang 
tot eigendomsrechten.

De rangschikking van locaties met betrek-
king tot het gemak waarmee eigendom 
kan worden geregistreerd, wordt bepaald 
door hun scores op dat vlak te sorteren. 
Die scores zijn het gemiddelde van de 
scores voor elk van de componentdomei-
nen (afbeelding 3.7).

EFFICIËNTIE VAN DE 
OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Zoals door Doing Business wordt weerge-
gven, begint de overdracht van eigendom 
met het verkrijgen van de noodzakelijke 
documenten, zoals een recente kopie 
van de titel van de verkoper indien nodig 
en het vervullen van de nodige formali-
teiten. De transactie wordt als voltooid 
beschouwd zodra ze tegenstelbaar is ten 
opzichte van derden en wanneer de koper 
het eigendom kan gebruiken om zijn of 
haar bedrijf uit te breiden, als onderpand 
voor een banklening of het kan doorver-
kopen (afbeelding 3.8). Elke wettelijk 
vereiste procedure of elke procedure die 
in de praktijk noodzakelijk is, is hierin 
inbegrepen, ongeacht of deze behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de verkoper 
of de koper of in hun opdracht door een 
derde moet worden voltooid. Lokale 
vastgoedadvocaten, notarissen en eigen-
domsregisters verstrekken informatie 
over de procedures alsook over de tijd en 
de kosten die moeten worden besteed 
om elke van die procedures te voltooien.

Om de gegevens tussen verschillende 
locaties vergelijkbaar te maken, worden 

meerdere veronderstellingen gehanteerd 
over de partijen die bij de transactie 
betrokken zijn, over het eigendom en over 
de te volgen procedures.

Veronderstellingen over de 
betrokken partijen 
De betrokken partijen (koper en 
verkoper):

 � Zijn vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid (of hun juridisch 
equivalent).

 � Zijn gevestigd aan de stadsrand (dat 
wil zeggen aan de rand van de stad, 
maar wel nog binnen de officiële 
stadsgrenzen). 

 � Zijn 100 % in handen van binnenland-
se particuliere eigenaars.

 � Voeren algemene ondernemersactivi-
teiten uit.

Veronderstellingen over het 
eigendom 
Het eigendom:

 � Heeft een waarde van 50 keer het 
inkomen per hoofd van de bevolking, 
wat overeenstemt met de verkoopprijs.

 � Is volledig eigendom van de verkoper.
 � Is niet bezwaard door hypotheken en 
heeft de afgelopen 10 jaar slechts één 
eigenaar gehad.

AFBEELDING 3.7 Registreren van 
eigendom: efficiëntie en kwaliteit van het 
systeem van landbeheer

Dagen om eigendom 
tussen twee lokale 
vennootschappen over te 
dragen

Kosten om eigendom 
over te dragen, als % van 

waarde van eigendom 

Stappen om 
eigendom over te 
dragen, zodat het kan 
worden verkocht of 
als onderpand 
worden gebruikt 

Rangschikkingen zijn gebaseerd op 
scores voor vier domeinen

25%
Index
kwaliteit van
landbeheer 

25%
Tijd

25%
Kosten

25%
Procedures

Betrouwbaarheid, 
transparantie en dekking 
van landbeheersysteem; 

bescherming tegen 
landgeschillen; gelijke 

toegang tot 
eigendomsrechten 
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 � Is geregistreerd in het landregister of 
het kadaster, of beide, en is vrij van 
titelgeschillen.

 � Is gelegen aan de stadsrand van de 
geselecteerde stad (dat wil zeggen 
aan de rand van de stad, maar wel nog 
binnen de officiële stadsgrenzen) en 
er is geen herzoning vereist.

 � Bestaat uit terrein en een gebouw. 
Het terrein is 557,4 m² groot. Op 
het terrein is een magazijn met twee 
verdiepingen met een oppervlakte 
van 929 m² gebouwd. Het magazijn 
is 10 jaar oud, bevindt zich in een 
goede staat, is niet voorzien van een 
verwarmingssysteem en beantwoordt 
aan alle veiligheidsnormen, bouw-
voorschriften en andere wettelijke 
vereisten. Het eigendom, bestaande 
uit een terrein en een gebouw, wordt 
in zijn geheel overgedragen.

 � Zal na de verkoop nieuw worden 
gerenoveerd of met bijgebouwen 
uitgebreid.

 � Is niet voorzien van bomen, natuurlij-
ke waterbronnen, natuurreservaten of 
historische monumenten van welke 
aard dan ook.

 � Zal niet worden gebruikt voor speciale 
doeleinden en vereist geen speciale 
vergunningen, zoals voor residentieel 
gebruik, industriële vestigingen, 
opslag van afval of bepaalde soorten 
landbouwactiviteiten.

 � Is niet bewoond en heeft geen andere 
partijen die er een wettelijk belang in 
hebben.

Procedures
Een procedure wordt gedefinieerd als 
gelijk welke interactie van de koper, de 
verkoper of hun agenten (als een agent 
wettelijk of in de praktijk vereist is) met 
externe partijen, inclusief overheidsdien-
sten, inspecteurs, openbare notarissen, 
architecten, landmeters, enz. Met 
interacties tussen managers van de ven-
nootschap en werknemers wordt geen 
rekening gehouden. Alle procedures die 
wettelijk of in de praktijk vereist zijn voor 
het registreren van eigendom, worden 
weergegeven, zelfs als ze in uitzonderlijke 
gevallen kunnen worden vermeden (tabel 
3.5). Elke elektronische procedure wordt 
als een afzonderlijke procedure geteld. De 
betaling van een meerwaardebelasting 
kan als een afzonderlijke procedure wor-
den geteld, maar wordt uitgesloten van 
de meting van de kosten. Als een proce-
dure op een wettige manier kan worden 
versneld tegen een bijkomende kostprijs, 
wordt de snelste procedure gekozen als 
die optie gunstiger is voor de score van 
de locatie en als ze door de meerderheid 
van eigenaars wordt gebruikt. Hoewel de 
koper indien nodig advocaten of andere 
professionals kan gebruiken in het regis-
tratieproces, wordt verondersteld dat de 
koper geen beroep doet op de diensten 
van een externe facilitator tijdens het 
registratieproces, tenzij hij daartoe wet-
telijk of in de praktijk verplicht is.

Tijd
De tijd wordt weergegeven in kalenderda-
gen. De meting vermeldt de mediaanduur 

die volgens vastgoedadvocaten, nota-
rissen of ambtenaren van het kadaster 
nodig is om een procedure volledig te 
doorlopen. Er wordt aangenomen dat elke 
procedure minstens één dag in beslag 
neemt, behalve voor procedures die volle-
dig online kunnen worden afgehandeld. In 
dat geval wordt een minimale tijd van een 
halve dag gehanteerd. Hoewel procedu-
res gelijktijdig kunnen verlopen, kunnen 
ze niet op dezelfde dag beginnen (ook 
nu weer met de uitzondering van proce-
dures die volledig online kunnen worden 
afgehandeld). Voor onlinegevallen begint 
elke gelijktijdige procedure een halve dag 
na de vorige dag te lopen. Er wordt aan-
genomen dat de koper geen tijd verliest 
en er alles aan doet om elke resterende 
procedure zo snel mogelijk volledig te 
doorlopen. Er wordt aangenomen dat de 
betrokken partijen zich bewust zijn van 
alle vereisten en hun volgorde vanaf het 
begin. De tijd die wordt besteed aan de 
voorbereiding van de informatie die hij 

AFBEELDING 3.8 Wat zijn de tijd, de kosten en het aantal procedures die nodig zijn om 
een eigendom tussen twee lokale vennootschappen over te dragen?

TABEL 3.5 Wat meten de domeinen 
van de efficiëntie van de overdracht van 
eigendom?

Procedures om eigendom van onroerend 
goed wettelijk over te dragen (aantal) 

Preregistratieprocedures (bijvoorbeeld 
controleren op pandrecht, verkoopovereenkomst 
door notaris laten bekrachtigen, 
eigendomsoverdrachtbelastingen betalen) 

Registratieprocedures in de geselecteerde 
economie

Postregistratieprocedures (bijvoorbeeld 
eigendomsrecht indienen bij gemeente) 

Tijd die nodig is om elke procedure volledig 
te doorlopen (kalenderdagen)

Dagen om informatie te verzamelen niet 
meegerekend 

Elke procedure start op een afzonderlijke dag – 
hoewel procedures die volledig online kunnen 
worden doorlopen, een uitzondering op deze 
regel zijn 

Procedure als voltooi beschouwd zodra het 
definitieve document is ontvangen

Geen voorafgaand contact met ambtenaren 

Kosten die moeten worden gemaakt om 
elke procedure volledig te doorlopen (% 
van waarde van eigendom) 

Alleen officiële kosten, geen smeergeld 

Geen belasting op meerwaarde of 
meerwaardebelasting inbegrepen

Aantal
procedures

Koper kan eigendom 
gebruiken, 
doorverkopen of als 
waarborg gebruiken

Voorregistratie NaregistratieRegistratie
Tijd
(dagen)

Kosten
(% van waarde eigendom)

Verkoper met geregistreerd 
eigendom zonder 

eigendomsgeschillen 

Land en magazijn met 
twee verdiepingen  
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nodig heeft om formulieren in te vullen, 
wordt niet meegeteld.

Kosten
De kosten worden weergegeven als 
een percentage van de waarde van het 
eigendom, verondersteld 50 keer het 
inkomen per hoofd van de bevolking te 
zijn. Alleen officiële kosten die wettelijk 
verplicht moeten worden gemaakt, wor-
den opgenomen, inclusief vergoedingen, 
overdrachtbelastingen, zegelrechten en 
elke andere betaling aan het eigendoms-
register, notarissen, overheidsdiensten 
of advocaten. Andere belastingen, zoals 
meerwaardebelastingen of de belasting op 
de toegevoegde waarde (btw) worden niet 
in de meting van de kosten opgenomen. 
Op locaties waar de overdrachtsbelasting 
door btw kan worden vervangen, wordt die 
overdrachtsbelasting geregistreerd. Zowel 
kosten voor de koper als voor de verkoper 
worden inbegrepen. Indien de schattingen 
van de kosten verschillen tussen de bron-
nen, wordt de mediaan van de gemelde 
waarden gehanteerd.

KWALITEIT VAN HET 
LANDBEHEER

De kwaliteitsindex van het landbeheer 
bestaat uit vijf andere indexen: de 
betrouwbaarheid van de infrastructuur, 
de transparantie van de informatie, de 
geografische dekking, de oplossing van 
landgeschillen en de gelijke toegang tot 
eigendomsrechten (tabel 6,6). De gege-
vens worden verzameld voor elk van de 
geselecteerde steden. 

Index betrouwbaarheid van 
infrastructuur
De index van de betrouwbaarheid 
van de infrastructuur bestaat uit zes 
componenten:

 � In welk formaat oudere en nieuwe 
kadastrale eigendomsbewijzen in het 
kadaster van de geselecteerde stad 
worden bijgehouden. Er wordt een 
score van 2 toegekend als de eigen-
domsbewijzen volledig digitaal zijn; 1 
als ze gescand zijn; 0 als ze op papier 
worden bijgehouden.

 � Of er een uitgebreide en functionele 
elektronische database is voor het 
controleren van alle pandrechten, 
lasten of voorbehouden die een gere-
gistreerd eigendom belasten. Er wordt 
een score van 1 toegekend als dit zo is; 
0 als dit niet zo is.

 � In welk formaat oudere en nieuwe 
kadastrale plannen in het kadaster van 
de geselecteerde stad worden bijge-
houden. Er wordt een score van 2 toege-
kend als de kadastrale plannen volledig 
digitaal zijn; 1 als ze gescand zijn; 0 als 
ze op papier worden bijgehouden.

 � Of er een geografisch informatiesys-
teem bestaat (een volledig digitale 
geografische weergave van het per-
ceel) - een elektronische databank 
voor het vastleggen van grenzen, het 
controleren van plannen en het ver-
strekken van kadastrale informatie. Er 
wordt een score van 1 toegekend als 
dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of het registratiekantoor voor onroe-
rend goed en de kadastrale dienst met 
elkaar verbonden zijn. Er wordt een 
score van 1 toegekend als informatie 
over landeigendom en kaarten in 
één enkele databank of in gelinkte 
databanken worden bijgehouden; 0 
als er geen verbinding is tussen de 
verschillende databanken.

 � Of het registratiekantoor voor onroe-
rend goed en de kadastrale dienst 
hetzelfde identificatienummer voor 
onroerend goed gebruiken. Er wordt 
een score van 1 toegekend als dit zo is; 
0 als dit niet zo is.

De index varieert van 0 tot 8, waarbij de 
hoogste waarden wijzen op een hogere 
kwaliteit van de infrastructuur om de 
betrouwbaarheid van informatie over 
eigendomstitels en grenzen te verzeke-
ren. In Turkije bijvoorbeeld houden de 
registratiekantoren voor onroerend goed 

TABEL 3.6 Wat meten de domeinen van de kwaliteit van het landbeheer?

Index betrouwbaarheid van de infrastructuur (0–8)

Soort systeem voor archiveren informatie over landeigendom 

Beschikbaarheid van elektronische databanken om op lasten te controleren

Soort systeem om kaarten te archiveren 

Beschikbaarheid van geografisch informatiesysteem

Verband tussen eigendomsregistratie en kaartensysteem 

Index transparantie van informatie (0–6)

Toegankelijkheid van informatie over landeigendom

Toegankelijkheid van kaarten van landpercelen 

Publicatie van tariefregelingen, lijsten van registratiedocumenten, servicenormen

Beschikbaarheid van een specifiek en afzonderlijk mechanisme voor klachten 

Publicatie van statistieken over het aantal eigendomstransacties

Index geografische index (0–8)

Dekking van landregistratiekantoor op het niveau van de geselecteerde locatie en de economie

Dekking van kadaster op het niveau van de geselecteerde locatie en de economie 

Index oplossing van landgeschillen (0–8)

Wettelijk kader voor registratie eigendom onroerend goed 

Mechanismen om landgeschillen te voorkomen en op te lossen 

Index gelijke toegang tot eigendomsrechten (-2–0)

Ongelijke eigendomsrechten tussen ongehuwde mannen en vrouwen 

Ongelijke eigendomsrechten op eigendom tussen gehuwde mannen en vrouwen

Index kwaliteit van landbeheer (0–30)

Som van de indexen betrouwbaarheid van infrastructuur, transparantie van informatie, geografische 
dekking, oplossing van landgeschillen en gelijke toegang tot eigendomsrechten
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in Istanbul titels in een volledig digitaal 
formaat bij (score van 2) en beschikken 
ze over een volledig elektronische data-
bank om lasten te controleren (score van 
1). De Kadastrale Directoraatkantoren 
in Istanbul werken met volledig digitale 
kaarten (score van 2) en het Geografi-
sche Informatiedirector beschikt over 
een openbare portal waar gebruikers de 
plannen en de kadastrale informatie over 
percelen samen met satellietbeelden 
kunnen controleren (score van 1). De 
databanken over eigendom van land en 
kaarten zijn via het TAKBIS-systeem 
aan elkaar gelinkt. Dit laatste is een 
geïntegreerd informatiesysteem voor 
de registratiekantoren voor onroerend 
goed en de kadastrale diensten (score 
van 1). Ten slotte wordt één enkel iden-
tificatienummer gebruikt voor onroerend 
goed (score van 1). In totaal krijgt Turkije 
dus een score van 8 op de index van de 
betrouwbaarheid van de infrastructuur.

Index transparantie van 
informatie
De index van de transparantie van de 
informatie bestaat uit 10 componenten:

 � Of informatie over landeigendom voor 
het publiek beschikbaar is. Een score 
van 1 wordt toegekend als informatie 
over landeigendom voor iedereen 
toegankelijk is; 0 als de toegang tot 
die informatie beperkt is.

 � Of de lijst van benodigde documenten 
om alle soorten eigendomstransacties 
te voltooien, voor het publiek beschik-
baar is. Een score van 0,5 wordt 
toegekend als de lijst van documen-
ten online of op een openbaar bord 
kunnen worden geraadpleegd; 0 als 
de lijst niet beschikbaar wordt gesteld 
voor het publiek of als ze alleen per-
soonlijk kan worden verkregen.

 � Of een overzicht van de vergoedingen 
voor het voltooien van alle soorten 
eigendomstransacties gemakkelijk 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
het publiek. Een score van 0,5 wordt 
toegekend als een overzicht van de 
vergoedingen gemakkelijk gratis onli-
ne of op een openbaar bord kunnen 
worden geraadpleegd; 0 als de lijst 

niet beschikbaar wordt gesteld voor 
het publiek of als ze alleen persoonlijk 
kan worden verkregen.

 � Of het registratiekantoor voor 
onroerend goed formeel de termijn 
specificeert om een wettelijk bindend 
document voor te leggen dat de 
eigendom van het onroerend goed 
aantoont. Er wordt een score van 
0,5 toegekend als zo’n servicenorm 
online of op een openbaar bord kan 
worden geraadpleegd; 0 als de lijst 
niet beschikbaar wordt gesteld voor 
het publiek of als ze alleen persoonlijk 
kan worden verkregen.

 � Of er een specifiek en onafhankelijk 
mechanisme bestaat voor het indie-
nen van klachten over een probleem 
dat zich heeft voorgedaan bij de 
dienst die belast is met de registratie 
van onroerend goed. Een score van 1 
wordt toegekend als er een specifiek 
en onafhankelijk mechanisme bestaat 
voor het indienen van een klacht; 0 
als er slechts een algemeen of geen 
mechanisme bestaat.

 � Of er officiële statistieken publiek 
beschikbaar zijn die het aantal over-
drachten bij het registratiekantoor in 
de geselecteerde stad voor onroerend 
goed bijhouden. Een score van 0,5 
wordt toegekend als er statistieken 
worden gepubliceerd over eigen-
domsoverdrachten in de geselecteer-
de stad in het afgelopen kalenderjaar 
ten laatste op 1 mei van het volgende 
jaar; 0 als zulke statistieken niet toe-
gankelijk zijn voor het publiek.

 � Of kadastrale plannen publiekelijk 
beschikbaar worden gemaakt. Er 
wordt een score van 0,5 toegekend 
als kadastrale plannen voor iedereen 
beschikbaar zijn; er wordt een score 
van 0 toegekend als de toegang 
beperkt is.

 � Of de tariefregeling voor de toegang 
tot kaarten van grondpercelen een-
voudig toegankelijk gemaakt is voor 
het publiek. Er wordt een score van 
0,5 toegekend als een overzicht van 
de vergoedingen gemakkelijk gratis 
online of op een openbaar bord kun-
nen worden geraadpleegd; 0 als de 

lijst niet beschikbaar wordt gesteld 
voor het publiek of als ze alleen per-
soonlijk kan worden verkregen.

 � Of het kadaster formeel vastlegt 
binnen welke termijn een bijge-
werkt kadastraal plan moet worden 
ingediend. Een score van 0,5 wordt 
toegekend als de servicenorm online 
of op een openbaar bord kan worden 
geraadpleegd; 0 als de lijst niet 
beschikbaar wordt gesteld voor het 
publiek of als ze alleen persoonlijk kan 
worden verkregen.

 � Of er een specifiek en onafhankelijk 
mechanisme bestaat voor het indie-
nen van klachten over een probleem 
dat zich heeft voorgedaan bij het 
kadaster. Een score van 0,5 wordt 
toegekend als er een specifiek en 
onafhankelijk mechanisme bestaat 
voor het indienen van een klacht; 0 
als er slechts een algemeen of geen 
mechanisme bestaat.

De index varieert van 0 tot 6, waarbij 
hogere waarden wijzen op een grotere 
transparantie in het landbeheersysteem. 
In Nederland bijvoorbeeld kan iedereen 
die een vergoeding betaalt, de database 
van de landeigendommen raadplegen 
(score van 1). De informatie kan worden 
verkregen op het kantoor, per mail of 
online op de website van het Kadaster 
(http://www.kadaster.nl). Iedereen krijgt 
ook gemakkelijk online toegang tot de 
informatie over de lijst documenten die 
moeten worden ingediend om eigendom 
te registreren (score van 0,5), de tarief-
regeling voor registratie (score van 0,5) 
en de servicenormen (score van 0,5). 
En iedereen die met een probleem wordt 
geconfronteerd in de landregistratie, kan 
een klacht indienen of een fout melden 
door online een specifiek formulier in te 
vullen (score van 1). Bovendien stelt het 
Kadaster statistieken op over landtrans-
acties, die voor het publiek toegankelijk 
zijn en waarin bijvoorbeeld in 2019 in 
totaal 34.908 eigendomsoverdrachten in 
Amsterdam werden opgenomen (score 
van 0,5). Bovendien kan iedereen die 
een vergoeding betaalt, online kadastrale 
kaarten raadplegen (score van 0,5). Het 
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is ook mogelijk om publiek toegang te 
krijgen tot de tariefregeling voor het raad-
plegen van kaarten (score van 0,5), de 
servicenormen voor de levering van een 
bijgewerkte kaart (score van 0,5) en een 
specifiek mechanisme om een klacht in te 
dienen over een kaart (score van 0,5). In 
totaal krijgt Nederland dus een score van 
6 op de index van de transparantie van 
informatie.

Geografische dekkingsindex
De geografische dekkingsindex bestaat 
uit vier componenten:

 � Hoe volledig de dekking van de 
landregistratie op het niveau van 
de geselecteerde stad is. Er wordt 
een score van 2 toegekend als alle 
grondpercelen in particulier bezit in 
de stad formeel geregistreerd zijn bij 
het onroerendgoedkadaster; 0 indien 
dat niet het geval is.

 � Hoe volledig de dekking van de 
landregistratie op het niveau van de 
economie is. Er wordt een score van 
2 toegekend als alle grondpercelen 
in particulier bezit in de economie 
formeel geregistreerd zijn bij het 
onroerendgoedkadaster; 0 indien dat 
niet het geval is.

 � Hoe volledig de dekking van het 
kadaster op het niveau van de geselec-
teerde stad is. Er wordt een score van 
2 toegekend als alle grondpercelen in 
particulier bezit in de stad formeel in 
kaart zijn gebracht; 0 indien dat niet 
het geval is.

 � Hoe volledig de dekking van het 
kadaster op het niveau van de eco-
nomie is. Er wordt een score van 2 
toegekend als alle grondpercelen in 
particulier bezit in de economie in 
kaart zijn gebracht; 0 indien dat niet 
het geval is.

De index varieert van 0 tot 8, waarbij 
hogere waarden wijzen op een grotere 
geografische dekking met betrekking 
tot de landeigendomsregistratie en het 
kadaster. In Japan bijvoorbeeld worden 
alle grondpercelen in particulier bezit for-
meel geregistreerd in het onroerendgoed-
kadaster in Tokio en Osaka (score van 2) 

en de economie als geheel (score van 
2). Ook alle grondpercelen in particulier 
bezit zijn in kaart gebracht in beide ste-
den (score van 2) en in de economie als 
geheel (score van 2). In totaal krijgt Japan 
dus een score van 8 op de geografische 
dekkingsindex.

Index oplossing van landgeschillen 
De index van de oplossing van landge-
schillen beoordeelt het wettelijke kader 
voor de registratie van eigendom van 
onroerend goed en de toegankelijkheid 
van de mechanismen voor de oplossing 
van geschillen. De index bestaat uit acht 
componenten:

 � Of de wet vereist dat alle verkoop-
transacties van onroerend goed 
worden geregistreerd in het kadaster 
van onroerende goederen om ze 
tegenstelbaar te maken aan derden. 
Er wordt een score van 1,5 toegekend 
als dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of het formele systeem voor de 
registratie van onroerend goed aan 
een garantie is onderworpen. Er wordt 
een score van 0,5 toegekend als de 
wet een staatsgarantie of een parti-
culiere garantie voor de registratie van 
onroerend goed vereist; 0 als er geen 
garantie wordt geëist.

 � Of er een specifiek buitengerechtelijk 
vergoedingsmechanisme bestaat 
voor verliezen die worden geleden 
door partijen die te goeder trouw een 
onroerendgoedtransactie hebben ver-
richt op basis van door het kadaster 
gecertificeerde foutieve informatie. Er 
wordt een score van 0,5 toegekend als 
dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of het rechtssysteem een controle 
vereist van de wettigheid van de 
documenten die nodig zijn voor 
een onroerendgoedtransactie (bij-
voorbeeld verkoop, overdracht of 
overdrachtsakte). Er wordt een score 
van 0,5 toegekend als de wettigheid 
wordt gecontroleerd, ofwel door de 
griffier of een professional (zoals een 
notaris of een advocaat); 0 als er geen 
controle is.

 � Of het rechtssysteem de verificatie 
verplicht van de identiteit van de 

partijen bij een onroerendgoedtrans-
actie. Er wordt een score van 0,5 
toegekend als de identiteit wordt 
gecontroleerd door de griffier of door 
een professional (zoals een notaris of 
een advocaat); 0 als er geen controle 
is.

 � Of er een nationale databank is om de 
juistheid van identiteitsdocumenten 
te verifiëren. Er wordt een score van 
1 toegekend als er zo’n nationale 
databank beschikbaar is; 0 als dat niet 
het geval is.

 � Hoe lang het gemiddeld duurt om een 
uitspraak van de rechtbank in eerste 
aanleg (zonder hoger beroep) te ver-
krijgen in een standaard landgeschil 
tussen twee lokale bedrijven over de 
eigendomsrechten van een onroerend 
goed ter waarde van 50 keer het 
inkomen per hoofd van de bevolking 
en gelegen in de geselecteerde stad. 
Er wordt een score van 3 toegekend 
als dit minder dan een jaar duurt; 2 als 
het tussen één en twee jaar duurt; 1 
als het tussen twee en drie jaar duurt; 
0 als het meer dan drie jaar duurt.

 � Of er publiekelijk beschikbare sta-
tistieken zijn over het aantal eigen-
domsgeschillen voor de rechtbank 
in eerste aanleg. Er wordt een score 
van 0,5 toegekend als er statistieken 
over landgeschillen van het afgelopen 
kalenderjaar worden gepubliceerd; 0 
als geen dergelijke statistieken publie-
kelijk beschikbaar zijn.

De index varieert van 0 tot 8, waarbij 
hogere waarden wijzen op een grotere 
bescherming tegen landgeschillen. In het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld moeten 
onroerendgoedtransacties overeenkom-
stig de Land Registration Act van 2002 
in het landregistratiekantoor worden 
geregistreerd om ze tegenstelbaar te 
maken tegen derden (score van 1,5). Het 
eigendomsoverdrachtssysteem wordt 
gewaarborgd door de staat (score van 
0,5) en heeft een compensatiemechanis-
me dat verliezen dekt voor partijen die te 
goeder trouw een eigendomstransactie 
zijn aangegaan op basis van een fout door 
het registratiekantoor (score van 0,5). 
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Overeenkomstig de Proceeds of Crime 
Act van 2002 en de Money Laundering 
Regulations van 2007 controleert een 
advocaat de wettigheid van de docu-
menten bij een onroerendgoedtransactie 
(score van 0,5) en de identiteit van de 
partijen (score van 0,5). Het Verenigd 
Koninkrijk beschikt over een nationale 
databank om de juistheid van identiteits-
documenten te controleren (score van 
1). Bij een landgeschil tussen twee Britse 
vennootschappen over de eigendoms-
rechten van onroerend goed doet de Land 
Registration-afdeling van de Property 
Chamber (rechtbank in eerste aanleg) 
uitspraak in minder dan één jaar (score 
van 3). Ten slotte worden statistieken 
over landgeschillen verzameld en gepu-
bliceerd; in 2019 werden in totaal 1.013 
landgeschillen geteld (score van 0,5). In 
totaal krijgt het Verenigd Koninkrijk een 
score van 8 op de index van de oplossing 
van landgeschillen.

Index gelijke toegang tot 
eigendomsrechten
De index van de gelijke toegang tot 
eigendomsrechten bestaat uit twee 
componenten:

 � Of ongehuwde mannen en ongehuw-
de vrouwen gelijke eigendomsrechten 
hebben op onroerend goed. Er wordt 
een score van -1 toegekend als de 
eigendomsrechten op onroerend goed 
verschillen; 0 als ze gelijk zijn.

 � Of gehuwde mannen en gehuwde 
vrouwen gelijke eigendomsrechten 
hebben op onroerend goed. Er wordt 
een score van -1 toegekend als de 
eigendomsrechten op onroerend goed 
verschillen; 0 als ze gelijk zijn.

Eigendomsrechten betreffen het ver-
mogen om eigendom te beheren, te 
controleren, te besturen, er toegang toe 
te krijgen, te belasten, te ontvangen, er 
afstand van te doen en over te dragen. 
Voor elke beperking wordt nagegaan of 
er sprake is van een gedifferentieerde 
behandeling voor mannen en vrouwen in 
de wet, rekening houdend met het stan-
daard huwelijksstelsel in verband met 
eigendom. Voor gebruikelijke landstelsels 

wordt gelijkheid verondersteld tenzij er 
een algemene wettelijke bepaling is over 
een verschillende behandeling.

De index varieert van -2 tot 0, waarbij 
hogere waarden wijzen op een grotere 
inclusiviteit van eigendomsrechten. In 
Mali bijvoorbeeld hebben ongehuwde 
mannen en ongehuwde vrouwen gelijke 
eigendomsrechten op onroerend goed 
(score van 0). Hetzelfde geldt voor 
gehuwde mannen en gehuwde vrouwen, 
die hun onroerend goed op dezelfde 
manier kunnen gebruiken (score van 
0). In totaal krijgt Mali een score van 0 
op de index van de gelijke toegang tot 
eigendomsrechten - wat duidt op gelijke 
eigendomsrechten tussen mannen en 
vrouwen. In Tonga daarentegen hebben 
ongehuwde mannen en ongehuwde 
vrouwen niet dezelfde eigendomsrechten 
op onroerend goed overeenkomstig de 
Land Act [Cap 132], Sections 7, 45 en 
82 (score van -1). Hetzelfde geldt voor 
gehuwde mannen en vrouwen die hun 
onroerend goed niet op dezelfde manier 
mogen gebruiken overeenkomstig de 
Land Act [Cap 132], Sections 7, 45 en 82 
(score van -1). In totaal krijgt Tonga een 
score van -2 op de index voor de gelijke 
toegang tot eigendomsrechten - wat 
duidt op ongelijke eigendomsrechten 
tussen mannen en vrouwen.

Index kwaliteit van het 
landbeheer
De index van de kwaliteit van het land-
beheer is de som van de scores voor de 
betrouwbaarheid van de infrastructuur, 
de transparantie van de informatie, de 
geografische dekking, de oplossing van 
landgeschillen en de gelijke toegang tot 
eigendomsrechten. De index varieert van 
0 tot 30, waarbij hogere waarden op een 
hogere kwaliteit van het landbeheersys-
teem wijzen.

De gedetailleerde gegevens over het regis-
treren van eigendom voor elke economie 
kunnen worden geraadpleegd op http://
www.doingbusiness.org.

AFDWINGEN VAN 
CONTRACTEN

Doing Business meet de tijd en de kosten 
die moeten worden besteed aan het 
oplossen van ondernemingsgeschillen 
via een lokale rechtbank in eerste aanleg 
(tabel 3.7) en de index van de kwaliteit 
van de rechtsprocedures, waarbij wordt 
nagegaan of elke locatie een reeks ‘good 
practices’ heeft ingevoerd die de kwaliteit 
en de efficiëntie van het gerechtelijke 
systeem bevorderen. De gegevens worden 
verzameld op basis van onderzoeken van 
de wetboeken voor civiele rechtszaken 
en andere rechtbankvoorschriften en 
vragenlijsten die door lokale advocaten en 
rechters worden ingevuld. De rangschik-
king van locaties met betrekking tot het 
gemak waarmee contracten worden afge-
dwongen, wordt bepaald door hun scores 
op dat vlak te sorteren. Die scores zijn het 
gemiddelde van de scores voor elk van de 
componentdomeinen (afbeelding 3.9).

EFFICIËNTIE VAN DE 
OPLOSSING VAN EEN 
ONDERNEMINGSGESCHIL

De gegevens over de tijd en de kosten 
worden samengesteld op basis van een 
stapsgewijze evolutie van een verkoopge-
schil tussen ondernemingen (afbeelding 
3.10). De gegevens worden verzameld 
voor een specifieke rechtbank voor elke 

TABEL 3.7 Wat meten de domeinen 
van de efficiëntie van de oplossing van 
ondernemingsgeschillen?

Tijd vereist om een contract af te dwingen 
voor de rechtbank (kalenderdagen) 

Tijd om de klacht neer te leggen en de gedaagde 
te dagvaarden 

Tijd voor proces en een uitspraak te verkrijgen 

Tijd om de uitspraak af te dwingen 

Kosten vereist om een contract af te 
dwingen voor de rechtbank (% van de 
waarde van de vordering)

Gemiddelde advocatenhonoraria 

Gerechtskoste

Tenuitvoerleggingskosten
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stad die wordt onderzocht, in de hieron-
der beschreven veronderstellingen over 
de zaak. De ‘bevoegde rechtbank’ is de 
rechtbank met jurisdictie over geschillen 
ter waarde van 200 % inkomen per hoofd 
van de bevolking of $ 5.000, als dit een 
hoger bedrag is. Wanneer meer dan 
één rechtbank originele jurisdictie heeft 
over een zaak die vergelijkbaar is met de 
gestandaardiseerde casestudy, worden 
de gegevens verzameld op basis van de 
rechtbank waarop de procesvoerende 
partijen in de meeste gevallen een beroep 
zouden doen. De naam van de bevoegde 
rechtbank in elke economie wordt op de 
website van Doing Business gepubliceerd 
op http://www.doingbusiness.org/data 
/exploretopics/enforcing-contracts. 

Veronderstellingen over de zaak
 � De waarde van de vordering is gelijk 
aan 200 % van het inkomen per hoofd 
van de bevolking van de economie of 
$ 5.000, als dit een hoger bedrag is.

 � Het geschil betreft een wettige 
transactie tussen twee bedrijven (de 
verkoper en de koper), die beide in 
de geselecteerde stad gevestigd zijn. 
Overeenkomstig een contract tussen 
de bedrijven verkoopt de verkoper op 
maat gemaakt meubilair aan de koper 
ter waarde van 200 % van het inko-
men per hoofd van de bevolking van 
de economie of $ 5.000, als dit een 
hoger bedrag is. Nadat de verkoper de 
goederen aan de koper heeft geleverd, 
weigert deze laatste de contractueel 
vastgelegde prijs te betalen omdat 
de kwaliteit van de goederen volgens 
hem niet volstaat. Aangezien de goe-
deren op maat waren gemaakt, kan de 
verkoper ze niet aan iemand anders 
verkopen.

 � De verkoper (aanklager) vervolgt 
de koper (gedaagde partij) om het 
bedrag terug te vorderen op grond 
van de verkoopsovereenkomst. Het 
geschil wordt aanhangig gemaakt bij 
de rechtbank gevestigd in de gese-
lecteerde stad met jurisdictie over 
ondernemingsgeschillen ter waarde 
van meer dan 200 % van het inkomen 
per hoofd van de bevolking of $ 5.000, 
als dit een hoger bedrag is. 

 � Bij het begin van het geschil beslist 
de verkoper beslag te leggen op 
de roerende activa van de koper 

(bijvoorbeeld kantoorapparatuur en 
voertuigen), aangezien de verkoper 
vreest dat de koper zijn activa zou 
verbergen of zichzelf insolvabel zou 
laten verklaren.

 � De vordering wordt ten gronde betwist 
vanwege de bewering van de koper 
dat de kwaliteit van de goederen niet 
volstond. Aangezien de rechtbank 
geen uitspraak kan doen op basis 
van documentair bewijsmateriaal of 
alleen de wettelijke titel, wordt aan 
een expert gevraagd om zijn mening 
te geven over de kwaliteit van de 
goederen. Als het de standaardprak-
tijk in de economie is dat elke partij 
haar eigen expert als getuige oproept, 
doen ze elk een beroep op één expert 
als getuige. Als het standaardpraktijk 
is dat de rechter een onafhankelijke 
expert aanduidt, doet de rechter 
dit. In dat geval laat de rechter geen 
getuigenis door een expert van de 
tegenpartij toe.

 � Op basis van het standpunt van de 
expert beslist de rechter dat de goe-
deren die door de verkoper werden 
geleverd, van een voldoende hoge 
kwaliteit waren en dat de koper de 
contractueel vastgelegde prijs moet 
betalen. De rechter doet daarmee een 
uitspraak die 100 % ten gunste van de 
verkoper is.

 � De koper tekent geen beroep aan 
tegen de uitspraak. De verkoper 
beslist om de uitspraak af te dwingen 
zodra de door de wet voorziene tijd 
voor beroep is verstreken.

AFBEELDING 3.10 Wat zijn de tijd en de kosten die nodig zijn om een ondernemingsgeschil voor de rechtbank te beslechten?

AFBEELDING 3.9 Afdwingen van 
contracten: efficiëntie en kwaliteit van de 
oplossing van ondernemingsgeschillen

Advocaats-, gerechts- en
tenuitvoerleggingskosten

als % van de waarde
van de vordering

Dagen om een
ondernemingsgeschil
voor de rechtbank te
beslechten

33,3%
Index kwaliteit van
rechtsprocedures 

33,3%
Tijd

33,3%
Kosten

Rangschikkingen zijn gebaseerd op 
scores voor drie domeinen

Gebruik van ‘good practices’ ter 
bevordering van kwaliteit en efficiëntie 

Rechtbank

Voorleggen en dagvaarden Proces en uitspraak Afdwingen

Vennootschap A 
(verkoper en aanklager) 

Vennootschap B
(koper en gedaagde)

Tijd 
Kosten

Ondernemingsgeschil 

Index kwaliteit van 
rechtsprocedures

Gebruik van ‘good 
practices’ ter bevordering 
van kwaliteit en efficiëntie
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 � De verkoper zet alle nodige stappen 
voor een snelle tenuitvoerlegging van 
het vonnis. Het geld wordt verzameld 
via een openbare verkoop van de 
roerende goederen van de koper 
(bijvoorbeeld kantoorapparatuur en 
voertuigen). Er wordt aangenomen 
dat de koper geen geld op zijn/haar 
bankrekening heeft staan, waardoor 
het vonnis niet kan worden afgedwon-
gen door een inbeslagname van de 
rekeningen van de koper. 

Tijd
De tijd wordt weergegeven in kalender-
dagen, geteld vanaf het moment dat de 
verkoper beslist om de koper gerechtelijk te 
vervolgen tot op het moment dat het ver-
schuldigde bedrag wordt betaald. Daarbij 
wordt zowel rekening gehouden met de 
dagen waarop acties worden ondernomen 
als met de wachtperiodes ertussen. De 
gemiddelde duur van de volgende drie 
verschillende stappen bij het oplossen van 
geschillen wordt weergegeven: (i) indienen 
van een klacht en dagvaarding; (ii) proces 
en vonnis en (iii) tenuitvoerlegging. De tijd 
wordt weergegeven rekening houdend met 
de hierboven beschreven veronderstellin-
gen rond de zaak en alleen wat van toepas-
sing is op de bevoegde rechtbank. De tijd 
wordt vermeld zoals in de praktijk, ongeacht 
de tijdslimieten die door de wet worden 
bepaald als deze limieten in de meeste 
gevallen niet worden gerespecteerd. 

De fase van het indienen van een klacht 
en de dagvaarding omvat:

 � De tijd die de verkoper besteedt 
aan pogingen om het verschuldigde 
bedrag buiten de rechtbank om te 
innen via een schriftelijke aanvraag, 
inclusief de tijd die nodig is om de 
brief voor te bereiden en de termijn 
die de koper krijgt om te betalen. 

 � De tijd die een lokale advocaat nodig 
heeft om de oorspronkelijke klacht 
op te stellen en alle ondersteunende 
documenten te verzamelen die hij 
nodig heeft om een klacht in te dienen, 
met inbegrip van de authenticatie en 
de notarisatie van die documenten 
indien dat nodig is.

 � De tijd die nodig is om de klacht bij de 
rechtbank in te dienen.

 � De tijd die de koper nodig heeft 
om te worden bediend, inclusief de 
verwerkingstijd in de rechtbank en de 
wachtperioden tussen onsuccesvolle 
pogingen indien meer dan één poging 
moet worden ondernomen.

De fase van het proces en het vonnis 
omvat:

 � De tijd tussen het moment dat de koper 
wordt gedagvaard en het moment dat 
een zitting voorafgaand aan het pro-
ces plaatsvindt, indien een dergelijke 
voorbespreking deel uitmaakt van de 
‘case management’-technieken die 
door de bevoegde rechtbank worden 
toegepast. 

 � De tijd tussen de zitting vooraf-
gaand aan het proces en de eerste 
hoorzitting, indien een dergelijke 
zitting deel uitmaakt van de ‘case 
management’-technieken die door 
de bevoegde rechtbank worden toe-
gepast. Indien dat niet het geval is, de 
tijd tussen het moment dat de koper 
wordt gedagvaard en het moment dat 
de eerste hoorzitting plaatsvindt.

 � De tijd om alle procesactiviteiten uit 
te voeren, inclusief de uitwisseling van 
conclusies en bewijsmateriaal, meer-
dere hoorzittingen, wachttijden tus-
sen de hoorzittingen en het verkrijgen 
van een oordeel van een deskundige. 

 � De tijd die de rechter nodig heeft om 
een schriftelijk eindvonnis te vellen 
zodra de bewijsperiode is afgesloten.

 � De termijn voor hoger beroep.

De afdwingingsfase omvat:
 � De tijd die nodig is om een uitvoerbaar 
afschrift van het vonnis te verkrijgen 
en om contact op te nemen met de 
bevoegde tenuitvoerleggingsintantie. 

 � De tijd die nodig is om de roerende 
goederen te lokaliseren, te identi-
ficeren, in beslag te nemen en te 
vervoeren van de verliezende partij 
(inclusief de tijd die nodig is om een 
bevel van de rechtbank te verkrijgen 
om de activa indien van toepassing in 
beslag te nemen).

 � De tijd die nodig is om de veiling 
bekend te maken, te organiseren en te 
houden. Indien meer dan één veiling 
nodig zou zijn om de waarde van een 
vordering volledig te recupereren 
in een zaak die vergelijkbaar is met 
de gestandaardiseerde casestudy, 
wordt de tijd tussen de verschillende 
veilingspogingen weergegeven. 

 � De tijd die de winnende partij nodig 
heeft om de waarde van de vordering 
volledig te recupereren zodra de vei-
ling met succes is afgerond. 

Kosten
De kosten worden weergegeven als een 
percentage van de waarde van de vorde-
ring en wordt verondersteld gelijk te zijn 
aan 200 % van het inkomen per hoofd 
van de bevolking of $ 5.000, als dit een 
hogere waarde is. Er worden drie soorten 
kosten geregistreerd: de gemiddelde 
advocatenhonoraria, de gerechtskosten 
en de kosten voor de tenuitvoerlegging 
van het vonnis.

De gemiddelde advocatenhonoraria zijn 
de honoraria die de verkoper (aanklager) 
moet voorschieten aan een lokale advo-
caat om de verkoper te vertegenwoor-
digen in het gestandaardiseerde geval, 
ongeacht de uiteindelijke terugbetaling. 
De gerechtskosten omvatten alle kosten 
die de verkoper (aanklager) moet voor-
schieten aan de rechtbank, ongeacht 
de uiteindelijke kosten die door de 
verkoper moeten worden gedragen. De 
gerechtskosten omvatten de honoraria 
die de partijen moeten betalen om het 
oordeel van een deskundige te verkrijgen, 
ongeacht of deze aan de rechtbank of 
rechtstreeks aan de deskundige worden 
betaald. De tenuitvoerleggingskosten zijn 
alle kosten die de verkoper (aanklager) 
moet voorschieten om de uitspraak af 
te dwingen via een openbare verkoop 
van de roerende goederen van de koper, 
ongeacht de uiteindelijke kosten die door 
de verkoper moeten worden gedragen. 
Er wordt geen rekening gehouden met 
smeergeld.
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KWALITEIT VAN DE 
RECHTSPROCEDURES

Deze index gaat na of elke locatie op 
vier domeinen een reeks ‘good practices’ 
in haar rechtssysteem heeft ingevoerd: 
gerechtelijke structuur en procedures, 
‘case management’, automatisering van 
de rechtbanken en alternatieve mogelijk-
heden om geschillen te beslechten (tabel 
3.8).

Index van gerechtelijke structuur 
en procedures
De index van de gerechtelijke struc-
tuur en de procedures bestaat uit vijf 
componenten:

 � Of er een gespecialiseerde onderne-
mingsrechtbank, sectie of afdeling is 
die uitsluitend gewijd is aan de behan-
deling van ondernemingsgeschillen. 
Er wordt een score van 1,5 toegekend 
als dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of er een rechtbank voor geringe 
vorderingen of een versnelde proce-
dure voor geringe vorderingen is. Een 
score van 1 wordt toegekend als zo’n 
rechtbank of procedure bestaat, die 
van toepassing is op alle civiele zaken 
en de wet een maximale waarde heeft 
vastgelegd van de gevallen die door 
die rechtbank of procedure kunnen 
worden behandeld. Het punt wordt 
alleen toegekend als die rechtbank 
een vereenvoudigde procedure toe-
past of als de procedure voor geringe 
vorderingen wordt vereenvoudigd. 
Er wordt een bijkomende score van 
0,5 toegekend als de partijen zichzelf 
kunnen vertegenwoordigen voor deze 
rechtbank of tijdens deze procedure. 
Als er geen rechtbanken voor vorde-
ringen of een versnelde procedure 
voor geringe vorderingen is, wordt een 
score van 0 toegekend.

 � Of aanklagers bewarend beslag kun-
nen laten leggen op de roerende goe-
deren van de gedaagde als ze vrezen 
dat die goederen uit het rechtsgebied 
zouden kunnen worden verwijderd of 
op een andere manier verdwijnen. Er 
wordt een score van 1 toegekend als 
dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of zaken willekeurig en automatisch 
worden toegewezen aan de ver-
schillende rechters van de bevoegde 
rechtbank. Er wordt een score van 
1 toegekend als de toewijzing van 
zaken willekeurig en geautomatiseerd 
gebeurt; 0,5 als dit willekeurig maar 
niet geautomatiseerd gebeurt; 0 als 
dit willekeurig noch geautomatiseerd 
gebeurt.

 � Of de getuigenis van een vrouw in de 
rechtbank dezelfde bewijskracht heeft 
als die van een man. Er wordt een 
score van -1 toegekend als de wet een 
onderscheid maakt tussen de bewijs-
kracht van de getuigenis van een 
vrouw en die van een man in elk type 
civiele zaak, inclusief familiezaken; 0 
als dat niet het geval is.

De index varieert van 0 tot 5, waarbij hoge-
re waarden op een meer geavanceerde en 
gestroomlijnde gerechtelijke structuur 

wijzen. In Bosnië-Herzegovina bijvoor-
beeld is een gespecialiseerde onderne-
mingsrechtbank voorzien (score van 1,5) 
en kunnen geringe vorderingen worden 
opgelost via een gespecialiseerde afdeling, 
waar zelfvertegenwoordiging toegestaan is 
(score van 1,5). Aanklagers kunnen bewa-
rend beslag laten leggen op de roerende 
goederen van de aangeklaagde als ze 
vrezen dat die goederen tijdens het proces 
zouden kunnen verdwijnen (score van 1). 
Zaken worden willekeurig toegewezen via 
een elektronisch ‘case management’-sys-
teem (score van 1). De getuigenis van 
een vrouw heeft dezelfde bewijskracht in 
de rechtbank als die van een man (score 
van 0). In totaal krijgt Bosnië-Herzegovina 
dus een score van 5 voor de index over de 
gerechtelijke structuur en procedures.

Index ‘case management’
De index van het ‘case management’ 
bestaat uit zes componenten:

TABEL 3.8 Wat meten de domeinen van de kwaliteit van de rechtsprocedures?

Index gerechtelijke structuur en procedures (-1–5)

Beschikbaarheid van gespecialiseerde ondernemingsrechtbank, afdeling of sectie (0–1,5)

Beschikbaarheid van rechtbank voor geringe vorderingen en/of versnelde procedure voor geringe 
vorderingen (0–1,5)

Beschikbaarheid van bewarende beslaglegging (0–1) 

Criteria die worden gebruikt om zaken aan rechters toe te wijzen (0–1)

Bewijskracht van getuigenis van een vrouw (-1–0)

Index ‘case management’ (0–6)

Voorschriften die tijdsnormen vastleggen voor belangrijke gebeurtenissen (0–1)

Voorschriften over verdagingen en uitstel (0–1)

Beschikbaarheid van prestatiemetingsrapporten (0–1)

Beschikbaarheid van zittingen voorafgaand aan het proces (0–1)

Beschikbaarheid van elektronisch ‘case management’-systeem voor rechters (0–1)

Beschikbaarheid van elektronisch ‘case management’-systeem voor advocaten (0–1)

Index automatisme binnen het gerecht (0–4) 

Mogelijkheid om initiële klacht elektronisch neer te leggen (0–1)

Mogelijkheid om initiële klacht elektronisch te laten dagvaarden (0–1)

Mogelijkheid om gerechtskosten elektronisch te betalen (0–1)

Publicatie van uitspraken (0–1)

Index alternatieve geschillenbeslechting (0–3)

Bemiddeling (0–1,5)

Vrijwillige bemiddeling of verzoening (0–1,5)

Index kwaliteit van rechtsprocedures (0–18)

Som van de indexen van de gerechtelijke structuur en procedures, ‘case management’ – automatisme 
binnen het gerecht en alternatieve geschillenbeslechting
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 � Of toepasselijke wetten of voorschrif-
ten voor burgerlijke zaken tijdsnormen 
vastleggen voor ten minste drie van 
de volgende belangrijke gebeurtenis-
sen: (i) organisatie van het proces; 
(ii) eerste hoorzitting; (iii) indienen 
van de verklaring van de verdediging; 
(iv) voltooiing van de periode voor 
bewijzen; (v) indienen van getuigenis 
door deskundige en (vi) indienen van 
het vonnis. Er wordt een score van 
1 toegekend als zulke tijdsnormen 
beschikbaar zijn en in meer dan 50 % 
van de gevallen worden nageleefd; 0,5 
als ze beschikbaar zijn, maar in meer 
dan 50 % van de gevallen niet worden 
nageleefd; 0 als er tijdsnormen zijn 
voor minder dan drie van die belang-
rijke gebeurtenissen of voor geen 
enkele ervan.

 � Of er wetten zijn die het maximale 
aantal verdagingen of uitstellen 
vastleggen die kunnen worden 
toegekend, of verdagingen wettelijk 
worden beperkt tot onvoorziene en 
uitzonderlijke omstandigheden en of 
die regels in meer dan 50 % van de 
gevallen worden nageleefd. Een score 
van 1 wordt toegekend als aan alle 
drie de voorwaarden wordt voldaan; 
0,5 als slechts aan twee van de drie 
voorwaarden wordt voldaan; 0 als 
slechts aan één of geen enkele van de 
voorwaarden wordt voldaan. 

 � Of er prestatiemeetverslagen over 
de bevoegde rechtbank publiekelijk 
beschikbaar zijn om de prestaties van 
de rechtbank te monitoren, de voort-
gang van zaken door de rechtbank 
te traceren en om overeenstemming 
met vastgelegde tijdsnormen te 
verzekeren. Er wordt een score van 1 
toegekend als minstens twee van de 
volgende vier rapporten openbaar 
beschikbaar worden gesteld: (i) tijd 
voor het opstellen van een uitspraak-
rapport (die de tijd meet die de recht-
bank neemt om uitspraak te doen 
over zijn zaken); (ii) afhandelingsper-
centagerapport (waarbij het aantal 
opgeloste zaken tegenover het aantal 
binnenkomende zaken wordt geme-
ten); (iii) voortgang lopende zaken 

rapport (waarbij een momentopname 
wordt gegeven van alle lopende zaken 
volgens type zaak, leeftijd zaak, laat-
ste ondernomen actie en volgende 
geplande actie) en (iv) voortgangs-
rapport (met een momentopname 
van de status van één enkele zaak). 
Er wordt een score van 0 toegekend 
of slechts één of geen enkele van die 
rapporten beschikbaar zijn.

 � Of een zitting voorafgaand aan het 
proces deel uitmaakt van de ‘case 
management’ technieken die in de 
praktijk worden gebruikt voor de 
bevoegde rechtbank en minstens 
drie van de volgende zaken worden 
besproken tijdens die zitting: (i) plan-
ning (inclusief de termijn om verzoe-
ken om een rechterlijke uitspraak en 
andere documenten bij de rechtbank 
in te dienen); (ii) complexiteit van 
de zaak en verwachte duur van het 
proces; (iii) mogelijkheid tot schikking 
of een alternatieve oplossing voor het 
geschil; (iv) uitwisseling van lijsten 
met getuigen; (v) bewijsmateriaal; 
(vi) jurisdictie en andere procedu-
rekwesties, en (vii) beperken van 
geschilpunten. Er wordt een score 
van 1 toegekend als een zitting voor-
afgaand aan het proces binnen de 
bevoegde rechtbank wordt gehouden 
waarin minstens drie van die gebeur-
tenissen worden besproken; 0 als dat 
niet het geval is.

 � Of rechters van de bevoegde recht-
bank een elektronisch ‘case manage-
ment’-systeem kunnen gebruiken 
voor minstens vier van de volgende 
doeleinden: (i) om toegang te krijgen 
tot wetten, voorschriften en juris-
prudentie; (ii) om automatisch een 
planning voor de hoorzittingen voort 
te brengen voor alle zaken op hun rol; 
(iii) om kennisgevingen te verzenden 
(bijvoorbeeld mailberichten) naar 
advocaten; (iv) om de status van een 
zaak op hun rol op te volgen; (v) om 
documenten van de zaak te bekijken 
en te beheren (conclusies, verzoe-
ken); (vi) om bijstand te verlenen bij 
de opstelling van uitspraken; (vii) om 
rechterlijke bevelen semiautomatisch 

voort te brengen en (viii) om rech-
terlijke bevelen en uitspraken in een 
specifieke zaak te bekijken. Er wordt 
een score van 1 toegekend als een 
elektronisch ‘case management’-sys-
teem beschikbaar is dat door de 
rechters kan worden gebruikt voor 
minstens vier van deze doeleinden; 0 
als dat niet het geval is.

 � Of advocaten een elektronisch ‘case 
management’-systeem kunnen gebrui-
ken voor minstens vier van de volgende 
doeleinden: (i) om toegang te krijgen tot 
wetten, voorschriften en jurisprudentie; 
(ii) om toegang te krijgen tot formulie-
ren die bij de rechtbank moeten worden 
ingediend; (iii) om kennisgevingen te 
ontvangen (bijvoorbeeld mailberich-
ten); (iv) om de status van een zaak op 
te volgen; (vi) om documenten van de 
zaak te bekijken en te beheren (conclu-
sies, verzoeken); (vi) om conclusies en 
documenten bij de rechtbank neer te 
leggen en (vii) om rechterlijke bevelen 
en uitspraken in een specifieke zaak 
te bekijken. Er wordt een score van 1 
toegekend als een elektronisch ‘case 
management’-systeem beschikbaar 
is dat door de advocaten kan worden 
gebruikt voor minstens vier van deze 
doeleinden; 0 als dat niet het geval is.

De index varieert van 0 tot 6, waarbij 
hogere waarden duiden op een kwalita-
tief beter en efficiënter ‘case manage-
ment’-systeem. In Australië bijvoorbeeld 
worden tijdsnormen voor minstens drie 
belangrijke gebeurtenissen voor de recht-
bank vastgelegd in toepasselijke civiele 
procedure-instrumenten, die in meer 
dan 50 % van de gevallen worden nage-
leefd (score van 1). De wet bepaalt dat 
verdagingen alleen voor onvoorziene en 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen 
worden toegestaan en deze regel wordt 
in meer dan 50 % van de gevallen nage-
leefd (score van 0,5). Er kan een tijd voor 
het opstellen van een uitspraakrapport, 
een afhandelingspercentagerapport en 
een vooruitgang lopende zaken rapport 
over de bevoegde rechtbank worden 
gegenereerd (score van 1). Een zitting 
voorafgaand aan het proces is een van 
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de ‘case management’-technieken die 
worden gebruikt bij de District Court of 
New South Wales (score van 1). Er is een 
elektronisch ‘case management’-systeem 
dat aan de bovenstaande criteria voldoet, 
beschikbaar voor rechters (score van 
1) en advocaten (score van 1). In totaal 
behaalt Australië dus een score van 5,5 
op de index van het ‘case management’, 
de hoogste score van een economie op 
deze index.

Index automatisme binnen het 
gerecht
De index van gerechtelijke automatise-
ring bestaat uit vier componenten:

 � Of de initiële klacht elektronisch kan 
worden neergelegd via een speciaal 
platform (geen mail of fax) bij de 
bevoegde rechtbank. Er wordt een 
score van 1 toegekend indien een 
dergelijk platform beschikbaar is en 
procesvoerende partijen niet verplicht 
zijn om een papieren kopie van de 
klacht op te volgen; 0 als dat niet het 
geval is. Elektronisch neerleggen van 
een klacht wordt erkend, ongeacht 
het percentage gebruikers, zolang 
geen bijkomende persoonlijke inter-
acties vereist zijn en lokale experts 
het voldoende hebben gebruikt om te 
kunnen bevestigen dat het systeem 
volledig functioneel is. 

 � Of de gedaagde partij elektronisch 
kan worden gedagvaard met de ini-
tiële klacht, via een gespecialiseerd 
systeem of per mail, fax of sms (short 
message service) voor zaken die bij de 
bevoegde rechtbank worden neerge-
legd. Er wordt een score van 1 toege-
kend als de elektronische dagvaarding 
beschikbaar is en er daarnaast geen 
andere dagvaarding vereist is; 0 als 
dat niet het geval is. Elektronisch 
dagvaarden wordt erkend, ongeacht 
het percentage gebruikers, zolang 
geen bijkomende persoonlijke inter-
acties vereist zijn en lokale experts 
het voldoende hebben gebruikt om te 
kunnen bevestigen dat het systeem 
volledig functioneel is. 

 � Of gerechtskosten elektronisch kun-
nen worden betaald bij de bevoegde 

rechtbank - hetzij via een gespeci-
aliseerd platform hetzij door online 
banking. Er wordt een score van 1 
toegekend als de kosten elektronisch 
kunnen worden betaald en als pro-
cesvoerende partijen geen opvolging 
moeten uitvoeren met een papieren 
kopie van het ontvangstbewijs of een 
gestempelde kopie van het ontvangst-
bewijs moeten kunnen voorleggen; 0 
als dat niet het geval is. Elektronisch 
betalen wordt erkend, ongeacht het 
percentage gebruikers, zolang geen 
bijkomende persoonlijke interacties 
vereist zijn en lokale experts het 
voldoende hebben gebruikt om te 
kunnen bevestigen dat het systeem 
volledig functioneel is.

 � Of uitspraken door lokale rechtbanken 
aan het grote publiek beschikbaar 
worden gesteld door publicatie in 
staatsbladen, nieuwsbladen of op 
het internet. Er wordt een score van 1 
toegekend als uitspraken in onderne-
mingszaken op alle niveaus beschik-
baar worden gesteld aan het grote 
publiek; 0,5 als alleen uitspraken van 
de rechtbanken op het niveau van 
hoger beroep en de hoogste gerech-
telijke instantie aan het grote publiek 
beschikbaar worden gesteld; 0 in 
alle andere gevallen. Er worden geen 
punten toegekend als uitspraken indi-
vidueel moeten worden aangevraagd 
bij de rechtbank of als aantallen of 
gegevens van partijen nodig zijn 
om een kopie van een uitspraak te 
verkrijgen. 

De index varieert van 0 tot 4, waarbij 
hogere waarden wijzen op een meer 
geautomatiseerd, efficiënt en transparant 
gerechtelijke systeem. In Estland bijvoor-
beeld kunnen de initiële dagvaardingen 
online worden neergelegd (score van 1), 
kan de gedaagde partij elektronisch wor-
den gedagvaard (score van 1) en kunnen 
gerechtskosten ook elektronisch worden 
betaald (score van 1). Bovendien worden 
uitspraken in ondernemingszaken op alle 
niveau aan het grote publiek beschikbaar 
gemaakt via het internet (score van 1). In 
totaal krijgt Estland dus een score van 4 

op de index voor het automatisme binnen 
het gerecht.

Index alternatieve 
geschillenbeslechting
De index van de alternatieve geschillen-
beslechting bestaat uit zes componenten:

 � Of de binnenlandse ondernemings-
arbitrage wordt geregeld door een 
geconsolideerde wet of een geconso-
lideerd hoofdstuk of afdeling van het 
toepasselijke wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering dat in wezen alle 
aspecten ervan omvat. Er wordt een 
score van 0,5 toegekend als dit zo is; 
0 als dit niet zo is.

 � Of er ondernemingsgeschillen - afge-
zien van die welke betrekking hebben 
op de openbare orde, openbaar beleid, 
faillissement, consumentenrechten, 
geschillen rond arbeidscontracten of 
intellectueel eigendom - zijn die niet 
aan arbitrage kunnen worden onder-
worpen. Er wordt een score van 0,5 
toegekend als dit zo is; 0 als dit niet 
zo is.

 � Of er geldige arbitrageclausules of 
-overeenkomsten in meer dan 50 % 
van de gevallen door lokale rechtban-
ken worden afgedwongen. Er wordt 
een score van 0,5 toegekend als dit zo 
is; 0 als dit niet zo is.

 � Of vrijwillige bemiddeling, verzoening 
of beide een erkende manier zijn om 
ondernemingsgeschillen op te lossen. 
Er wordt een score van 0,5 toegekend 
als dit zo is; 0 als dit niet zo is.

 � Of vrijwillige bemiddeling, verzoening 
of beide worden geregeld door een 
geconsolideerde wet of een geconso-
lideerd hoofdstuk of afdeling van het 
toepasselijke wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering dat in wezen alle 
aspecten ervan omvat. Er wordt een 
score van 0,5 toegekend als dit zo is; 
0 als dit niet zo is.

 � Of er financiële stimulansen bestaan 
voor partijen om bemiddeling of 
verzoening te proberen (bijvoorbeeld 
terugbetaling van de gerechtskos-
ten indien de bemiddeling of de 
verzoening slaagt, voordelen in de 
inkomstenbelastingkredieten, enz.). 
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Er wordt een score van 0,5 toegekend 
als dit zo is; 0 als dit niet zo is.

De index varieert van 0 tot 3, waarbij 
hogere waarden wijzen op een grotere 
beschikbaarheid van mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting. In 
Israël bijvoorbeeld wordt bemiddeling 
geregeld door een specifiek statuut 
(score van 0,5), kunnen alle onderne-
mingsgeschillen aan arbitrage worden 
onderworpen (score van 0,5) en worden 
geldige arbitrageclausules meestal door 
de rechtbanken opgelegd (score van 0,5). 
Vrijwillige bemiddeling is een erkende 
manier om ondernemingsgeschillen op 
te lossen (score van 0,5), ze wordt door 
een specifiek statuut geregeld (score van 
0,5) en een deel van de gerechtskosten 
wordt terugbetaald als het proces slaagt 
(score van 0,5). In totaal krijgt Israël dus 
een score van 3 op de index van de alter-
natieve geschillenbeslechting.

Index kwaliteit van de 
rechtsprocedures 
De index van de kwaliteit van de gerech-
telijke procedures is de som van de sco-
res voor de indexen van de gerechtelijke 
structuur en procedures, ‘case manage-
ment’, automatisme binnen het gerecht 
en alternatieve geschillenbeslechting. De 
index varieert van 0 tot 18, waarbij hogere 
waarden wijzen op betere en efficiëntere 
gerechtsprocessen.

De gedetailleerde gegevens over het afdwin-
gen van contracten voor elke economie kun-
nen worden geraadpleegd op http://www.
doingbusiness.org. Deze methodologie werd 
aanvankelijk ontwikkeld door Simeon Djank-
ov, Rafael La Porta, Florencio López-de-Sila-
nes en Andrei Shleifer (“Courts” Quarterly 
Journal of Economics 118, no. 2 [2003]: 
453–517) en wordt hier met enkele kleine 
wijzigingen toegepast. De index van de kwa-
liteit van de rechtsprocedures werd in Doing 
Business 2016 voor de eerste keer opgeno-
men. De goede praktijken die in deze index 
worden getest, werden ontwikkeld op basis 
van internationaal erkende goede praktijken 
die de efficiëntie van de rechtsprocedures 
bevorderen. 
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BELGIË

Antwerpen

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 1

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 78,18

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 152,5

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,6

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 2 Registreren van eigendom (rangschikking) 3

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 73,36 Score voor registreren van eigendom (0–100) 57,80

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 145 Tijd (dagen) 41

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 109,8 Kosten (% van eigendomswaarde) 10,2

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 8 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 3

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 66,80

Tijd (dagen) 439

Kosten (% van de vordering) 16,0

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0

Brugge

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 4

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 75,70

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 195,5

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,1

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 6 Registreren van eigendom (rangschikking) 1

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 71,18 Score voor registreren van eigendom (0–100) 58,52

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 165 Tijd (dagen) 35

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 109,8 Kosten (% van eigendomswaarde) 10,2

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 8 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 6

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 65,55

Tijd (dagen) 485

Kosten (% van de vordering) 16,0

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0

Stadssnapshots en domeindetails
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Brussel

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 2

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 76,51

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 9

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 211

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,9

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 7 Registreren van eigendom (rangschikking) 7

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 70,46 Score voor registreren van eigendom (0–100) 51,84

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 171 Tijd (dagen) 56

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 131,9 Kosten (% van eigendomswaarde) 12,7

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 8 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 7

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 64,85

Tijd (dagen) 505

Kosten (% van de vordering) 16,4

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0

Charleroi

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 3

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 76,02

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 186,5

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,3

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 3 Registreren van eigendom (rangschikking) 4

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 72,79 Score voor registreren van eigendom (0–100) 53,76

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 121 Tijd (dagen) 40

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 127,2 Kosten (% van eigendomswaarde) 12,7

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 7 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 2

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 69,47

Tijd (dagen) 340

Kosten (% van de vordering) 16,1

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0

Note: Data for Brussels are not considered official until published in the Doing Business 2021 report.
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Gent

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 7

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 72,63

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 237,5

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,1

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 1 Registreren van eigendom (rangschikking) 2

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 76,07 Score voor registreren van eigendom (0–100) 58,52

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 120 Tijd (dagen) 35

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 109,8 Kosten (% van eigendomswaarde) 10,2

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 8 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 4

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 66,71

Tijd (dagen) 470

Kosten (% van de vordering) 14,0

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0

Luik

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 6

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 74,03

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 212

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,5

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 5 Registreren van eigendom (rangschikking) 5

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 72,53 Score voor registreren van eigendom (0–100) 53,64

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 123 Tijd (dagen) 41

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 139,3 Kosten (% van eigendomswaarde) 12,7

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 7 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 5

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 66,29

Tijd (dagen) 460

Kosten (% van de vordering) 15,9

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0
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Namen

Een bedrijf starten (rangschikking) 1 Omgevingsvergunning aanvragen (rangschikking) 5

Score voor een bedrijf starten (0–100) 87,56 Score voor omgevingsvergunning aanvragen (0–100) 75,29

Procedures (aantal) 8 Procedures (aantal) 12

Tijd (dagen) 6,5 Tijd (dagen) 196,5

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 5,1 Kosten (% van de waarde van het magazijn) 0,3

Gestort minimumkapitaal vereiste (% inkomen per hoofd van de bevolking) 0,0 Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Elektriciteit verkrijgen (rangschikking) 3 Registreren van eigendom (rangschikking) 6

Score voor elektriciteit verkrijgen (0–100) 72,79 Score voor registreren van eigendom (0–100) 53,28

Procedures (aantal) 6 Procedures (aantal) 8

Tijd (dagen) 121 Tijd (dagen) 44

Kosten (% inkomen per hoofd van de bevolking) 127,2 Kosten (% van eigendomswaarde) 12,7

Betrouwbaardheid van de levering en transparantie van tariefindex (0–8) 7 Kwaliteit van de landbeheer index (0–30) 23

Afdwingen van contracten (rangschikking) 1

Score voor afdwingen van contracten (0–100) 72,00

Tijd (dagen) 313

Kosten (% van de vordering) 11,3

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8,0
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LIJST MET PROCEDURES 
OMGEVINGSVERGUNNING 
AANVRAGEN

BELGIË

Antwerpen

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Vooroverleg met de 
gemeente 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 2. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 103  

Procedure 3. Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 105 dagen
Kosten: EUR 2.739 

Procedure 4*. Aanmelden voor 
wateraansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 5*. Aanmelden voor 
rioolaansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Het gele affiche ophangen 
en de gemeente informeren van de start 
van de werken 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Keuring waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 140  

Procedure 8. Rioolaansluiting verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 1.000 

Procedure 9*. Wateraansluiting 
verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 7.497 

Procedure 10. Keuring binneninstallatie 
Bevoegde Instantie: Water Link
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 156  

Procedure 11. De gemeente informeren 
van voltooiing van de bouw 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 12. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Brugge

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Vooroverleg met de 
gemeente 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 2. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 150  

Procedure 3. Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 105 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 4*. Aanmelden voor 
wateraansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 5*. Aanmelden voor 
rioolaansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Het gele affiche ophangen 
en de gemeente informeren van de start 
van de werken 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Inspectie privé waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 129  

Procedure 8. Rioolaansluiting verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Farys 
Tijd: 58 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 9*. Wateraansluiting 
verkrijgen
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 42 dagen
Kosten: EUR 1.025  

Procedure 10. Inspectie binnenhuis 
installatie water 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 189  

Procedure 11. De gemeente informeren 
van voltooiing van de bouw 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 12. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Brussel

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Verkrijgen van een 
eigendomsbewijs van de grond
Bevoegde Instantie: Registratiekantoren 
Tijd: 7 dagen
Kosten: EUR 75 

Procedure 2. Goedkeuring van de 
brandweer
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 1.721 (EUR 100 aanvraagkosten + 
EUR 1,20 per vierkante meter)

*Vindt gelijktijdig plaats met voorgaande procedure. Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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Procedure 3. Aanvraag stedenbouwkun-
dige vergunning bij de gemeente
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 110 dagen
Kosten: EUR 780 (EUR 65 voor de eerste 
200 vierkante meters + EUR 0,65 per extra 
vierkante meter)

Procedure 4. De gemeente informeren 
van de start van de werken
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 5. Inspectie door de 
brandweer na de bouw 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen Kosten

Procedure 7*. Aanmelden voor water- en 
rioolaansluiting 
Bevoegde Instantie: VIVAQUA
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen Kosten

Procedure 8. Inspectie van water en 
riool op de bouwplaats 
Bevoegde Instantie: VIVAQUA
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen Kosten

Procedure 9. Water- en rioolaansluiting 
verkrijgen 
Bevoegde Instantie: VIVAQUA
Tijd: 75 dagen
Kosten: EUR 16.602  

Charleroi

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 45 dagen
Kosten: EUR 90  

Procedure 2. Anvraag 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 115 dagen
Kosten: EUR 175  

Procedure 3*. Aanmelden voor riool-
aansluiting en gecertificeerde monteur 
aanstellen voor rioolaansluitingswerken 
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke 
Rioleringsvereniging Charleroi 
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 4*. Aanmelden voor 
wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging 
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 5. Inspectie op de bouwplaats 
voor start van de bouwwerkzaamheden 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Gele affiche ophangen en 
de gemeente informeren van de start 
van de werken 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Ontvangen van technisch 
bezoek voor de wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 8. Inspectie door de 
brandweer na de bouw 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 90  

Procedure 9. De gemeente informeren 
van voltooiing van de bouw
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 10. Wateraansluiting 
verkrijgen
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging
Tijd: 20 dagen
Kosten: EUR 6.465 (EUR 6.400 voor de 
wateraansluiting + EUR 65 voor de water 
inspectie) 

Procedure 11. Ontvangen van technisch 
bezoek voor rioolaansluiting en 
waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke 
Rioleringsvereniging Charleroi
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 125  

Procedure 12. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Gent

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Vooroverleg met de 
gemeente 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 56 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 2. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 14 dagen
Kosten: EUR 75  

Procedure 3. Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 105 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 4*. Aanmelden voor 
wateraansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 5*. Aanmelden voor 
rioolaansluiting en technisch bezoek 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 14 dagen
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Het gele affiche ophangen 
en de gemeente informeren van de start 
van de 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Inspectie privé waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 129  

Procedure 8. Rioolaansluiting verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 58 dagen
Kosten: EUR 750  

*Vindt gelijktijdig plaats met voorgaande procedure. Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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Procedure 9*. Wateraansluiting 
verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 42 dagen
Kosten: EUR 1.025  

Procedure 10. Inspectie binnenhuis 
installatie water 
Bevoegde Instantie: Farys
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 189  

Procedure 11. De gemeente informeren 
van voltooiing van de bouw 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 12*. Indienen van de 
aanvraag en inspectie door het Kadaster 
zodra de bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Luik

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 45 dagen
Kosten: EUR 80  

Procedure 2. Aanvragen 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 115 dagen
Kosten: EUR 675 (EUR 175 basisbedrag + EUR 
500 voor niet residentiele projecten van tussen 
de 1.000 en 2.000 vierkante meters) 

Procedure 3*. Aanmelden voor riool-
aansluiting en gecertificeerde monteur 
aanstellen voor rioolaansluitingswerken
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke 
Rioleringsvereniging Luik 
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 4*. Aanmelden voor 
Wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Luik Watervereniging
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 5. Inspectie op de bouwplaats 
ontvangen voor het starten van de 
bouwwerkzaamheden
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Gele affiche ophangen en 
de gemeente informeren van de start 
van de werken 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Ontvangen technisch 
bezoek voor de wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Luik Watervereniging
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 8. Inspectie door de 
brandweer na de bouw 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 125  

Procedure 9. Gemeente informeren van 
voltooiing van de bouw 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 10. Wateraansluiting 
verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Luik Water Vereniging
Tijd: 45 dagen
Kosten: EUR 8.413 (EUR 8.348 voor de 
wateraansluiting + EUR 65 voor de water 
inspectie) 

Procedure 11. Ontvangen technische 
bezoek voor rioolaansluiting en 
waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke riool 
vereniging van Luik
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 150  

Procedure 12. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Namen

Magazijn waarde: EUR 2.066.974 (USD 2.367.500)
Data per: 31 december, 2020

Procedure 1. Overleg met de brandweer 
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 45 dagen
Kosten: EUR 105   

Procedure 2. Aanvraag 
omgevingsvergunning 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 115 dagen
Kosten: EUR 180  

Procedure 3*. Aanmelden voor 
rioolaansluiting en gecertificeerde 
monteur aanstellen voor 
rioolaansluitingswerken 
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke 
Rioleringsvereniging Namen
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 4*. Aanmelden voor 
wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging 
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 5. Inspectie op de 
bouwplaats voor de start van de 
bouwwerkzaamheden 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 6. Gele affiche ophangen en 
de gemeente informeren van de start 
van de werken 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 7. Ontvangen van technisch 
bezoek voor de wateraansluiting 
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten

Procedure 8. Inspectie door de 
brandweer na de bouw
Bevoegde Instantie: Brandweer
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 105  

*Vindt gelijktijdig plaats met voorgaande procedure. 
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Procedure 9. De gemeente informeren 
van voltooiing van de bouw 
Bevoegde Instantie: Gemeente
Tijd: Minder dan één dag (online procedure) 
Kosten: Geen kosten

Procedure 10. Wateraansluiting 
verkrijgen 
Bevoegde Instantie: Wallonië Watervereniging
Tijd: 30 dagen
Kosten: EUR 6.465 (EUR 6.400 voor de 
wateraansluiting + EUR 65 voor de water 
inspectie)

Procedure 11. Ontvangen van technisch 
bezoek voor rioolaansluiting en 
waterafvoer 
Bevoegde Instantie: Intergemeentelijke 
Rioleringsvereniging Namen
Tijd: 1 dag
Kosten: EUR 125  

Procedure 12. Indienen van de aanvraag 
en inspectie door het Kadaster zodra de 
bouw voltooiid is 
Bevoegde Instantie: Administratie van het 
Kadaster
Tijd: 1 dag
Kosten: Geen kosten
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OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN IN BELGIË - KWALITEITSCONTROLE BOUW INDEX

Alle steden

Antwoord Score

Kwaliteitscontrole bouw index (0–15) 12

Kwaliteit van de bouwregelgeving (0–2) 2

Hoe beschikbaar is bouwregelgeving in uw stad? (0–1) Online beschikbaar; Gratis. 1

Welke verplichtingen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning worden duidelijk 
aangegeven in de bouwregelgeving of in een toegankelijke website, brochure, of pamflet? (0–1)

Lijst met benodigde documenten; Kosten; 
Verplichte voorafgaande goedkeuringen. 

1

Kwaliteitscontrole voor de start van de bouw (0–1) 1

Welke entiteit(en) is/zijn wettelijk verplicht om te controleren of de bouwplannen voldoen 
aan de bestaande bouwregelgeving? (0–1)

Gelicientieerde architect; Gelicientieerde ingenieur. 1

Kwaliteitscontrole tijdens de bouw (0–3) 2

Wat voor soort keuringen of inspecties zijn wettelijk verplicht om uit te voeren tijdens de 
bouw? (0–2)

Inspecties door ingenieur van de firma. 1

Worden wettelijk verplichtte inspecties daadwerkelijk uitgevoerd tijdens de bouw? (0–1) Verplichtte inspecties worden altijd uitgevoerd; 
Inspecties worden niet wettelijk verplicht maar 
vaak in de praktijk wel tijdens de bouw uitgevoerd.

1

Kwaliteitscontrole na de bouw (0–3) 3

Is er een eindcontrole die het wettelijk verplicht te controleren of het gebouw gebouwd is 
volgens de goedgekeurde bouwplannen? (0–2)

Ja, ingenieur van de firma levert een rapport in ter 
goedkeuring. 

2

Worden wettelijk verplichtte eindinspecties daadwerkelijk uitgevoerd? (0–1) Eindcontrole wordt altijd uitgevoerd. 1

Aansprakelijkheids- en verzekeringsregelingen (0–2) 2

Welke entiteiten zijn wettelijk aansprakelijk indien er structurele fouten of problemen zijn 
wanneer het gebouw in gebruik is? (0–1)

Architect of ingenieur; Bouwbedrijf. 1

Welke entiteiten zijn wettelijk verplicht een verzekering aan te sluiten dat alle mogelijke 
structuele fouten en problemen dekt zodra het gebouw in gebruik is? (0–1)

Architect of ingenieur; In de praktijk verzekert men 
zich meestal. 

1

Professionele certificeringen (0–4) 2

Wat zijn de minimale kwalificaties voor de professional die verantwoordleijk is voor het 
controleren of de bouwkundige plannen voldoen aan de bestaande bouwregelgeving? (0–2)

Universiteitsdiploma in bouwkunde of techniek;  
Een geregistreerde architect of ingenieur. 

1

Wat zijn de minimale kwalificaties voor de bouwtoezichthouder? (0–2) Universiteitsdiploma in techniek, bouwkunde, of 
bouwmanagement; Een geregistreerde architect of 
ingenieur. 

1

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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ELEKTRICITEIT VERKRIJGEN IN BELGIË – BETROUWBAARHEID VAN LEVERING EN TRANSPARANTIE VAN TARIEFINDEX

Betrouwbaarheid van levering en transparantie van tariefindex (0–8)
8 (4 steden)

7 (Charleroi, Luik, Namen)

Totale duur en frequentie van storingen per klant per jaar (0–3)
3 (4 steden)

2 (Charleroi, Luik, Namen)

Gemiddelde jaarlijkse uitvalduur (SAIDI) 0,36 (Antwerpen)
0,37 (Brugge)
0,37 (Gent)
0,44 (Brussel)
0,75 (Namen)
0,76 (Charleroi)
0,80 (Luik)

Gemiddelde onderbrekingfrequentie (SAIFI) 0,36 (Antwerpen)
0,36 (Brugge)
0,36 (Gent)
0,39 (Brussel)
1,11 (Charleroi)
1,15 (Namen)
1,20 (Luik)

Mechanismen voor het monitoren van stroomuitval (0–1) 1 (alle steden)

Gebruikt de netbeheerder geautomatiseerde tools om uitval te controleren? Ja (alle steden)

Mechanismen voor het herstellen van service (0–1) 1 (alle steden)

Gebruikt de netbeheerder geautomatiseerde tools om de service te herstellen? Ja (alle steden)

Regelgevende monitoring (0–1) 1 (alle steden)

Bewaakt een toezichthouder - dat wil zeggen een entiteit die losstaat van de netbeheerder - de 
leveringsbetrouwbaarheid prestaties van de netbeheerder?

Ja (alle steden)

Financiële afschrikmiddelen gericht op het beperken van stroomuitval (0–1) 1 (alle steden)

Betaalt de netbeheerder ofwel compensatie aan klanten of wordt het geconfronteerd met boetes van de 
toezichthouder (of beide) als de stroomuitval een bepaald plafond overschrijdt?

Ja (alle steden)

Communicatie van tarieven en tariefwijzigingen (0–1) 1 (alle steden)

Zijn geldende tarieven online beschikbaar? Ja (alle steden)

Worden klanten voorafgaand aan de factureringscyclus op de hoogte gebracht van een tariefwijziging? Ja (alle steden)

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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REGISTREREN VAN EIGENDOM IN BELGIË – KWALITEIT VAN LANDBEHEER INDEX   (vervolg)

Antwoord Score

Kwaliteit van landbeheer index (0–30) 23 
(alle steden)

Betrouwbaarheid van infrastructuur index (0–8) 6

In welk formaat worden kadastrale eigendomsbewijzen in het kadaster bewaard - op papier of in geautomatiseerd 
formaat (gescand of volledig digitaal)? (0–2)

Computer/gescand 1

Is er een uitgebreide en volledig functionele elektronische database voor het controleren van lasten (pandrechten, 
hypotheken, deperkingen, etc.)? (0–1)

Nee 0

In welk formaat worden kadastrale plannen bijgehouden bij het kadaster - op papier of in een elektronisch formaat 
(gescand of volledig digitaal)? (0–2)

Computer/ 
Volledig digitaal

2

Is er een elektronische database voor het vastleggen van grenzen, het controleren van plannen en het verstrekken van 
kadastrale informatie (geografisch informatiesysteem)? (0–1)

Ja 1

Wordt de informatie die is opgenomen door het registratiekantoor voor onroerend goed en de kadastrale dienst 
aangehouden in een unieke gegevensdatabank, in verschillende maar aan elkaar gekoppelde gegevensdatabanken, of in 
afzonderlijke gegevensdatabanken? (0–1)

Verschillende 
databases maar 

gelinkt

1

Gebruiken het registratiekantoor voor onroerend goed en de kadastrale dienst hezelfde identificatienummer voor 
onroerend goed? (0–1)

Ja 1

Transparantie van informatie index (0–6) 3

Wordt informatie over landeigendom openbaar gemaakt zonder vermelding van het nummer van het eigendomsbewijs 
bij de dienst die belast is met de registratie van onroerend goed? (0–1)

Eenieder die de officiële 
bijdrage betaalt

1

Is de lijst van vereiste documenten voor elke eigendomsoverdracht openbaar gemaakt - en zo ja, hoe? (0–0,5) Nee 0

Wordt de tariefregeling voor elke eigendomsoverdracht bij de dienst die belast is met de registratie van onroerend goed 
publiekelijk beschikbaar gesteld - en zo ja, hoe? (0–0,5)

Ja, online 0,5

Verbindt de dienst die belast is met de registratie van onroerend goed zich op formele wijze om een juridisch verbindend 
document af te leveren waaruit de eigendom van het goed binnen een specifieke termijn blijkt - en zo ja, hoe 
communiceert het de dienstverleningsnorm? (0–0,5)

Nee 0

Is er een specifiek en onafhankelijk mechanisme voor het indienen van klachten over een probleem dat zich heeft 
voorgedaan bij de dienst die belast is met de registratie van onroerend goed? (0–1)

Ja 1

Zijn er officiële statistieken die het aantal overdrachten bij het registratiekantoor voor onroerend goed bijhouden? (0–0,5) Nee 0

Worden kadastrale plannen publiekelijk beschikbaar gemaakt? (0–0,5) Alleen tussenpersonen 
en geïnteresseerden

0

Wordt de tariefregeling voor de toegang tot kaarten van grondpercelen eenvoudig toegankelijk gemaakt voor het 
publiek, en zo ja, hoe? (0–0,5)

Ja, online 0,5

Legt het kadaster formeel vast binnen welke termijn een bijgewerkt kadastraal plan moet worden ingediend, en zo ja, 
hoe communiceert het de dienstverleningsnorm? (0–0,5)

Nee 0

Bestaat er een specifiek en onafhankelijk mechanisme voor het indienen van klachten over een probleem dat zich heeft 
voorgedaan bij het kadaster? (0–0,5)

Nee 0

Geografische dekkingsindex (0–8) 8

Zijn alle grondpercelen in particulier bezit in de economie formeel geregistreerd bij het onroerendgoedkadaster? (0–2) Ja 2

Zijn alle grondpercelen in particulier bezit officieel geregistreerd bij het onroerendgoedkadaster in de gemeten stad? (0–2) Ja 2

Zijn alle grondpercelen in particulier bezig in de economie in kaart gebracht? (0–2) Ja 2

Zijn alle grondpercelen in particulier bezit in de gemeten stad in kaart gebracht? (0–2) Ja 2

Oplossing van landgeschillen index (0–8) 6

Vereist de wet dat alle verkoopstransacties van onroerend goed worden geregistreerd in het kadaster van onroerende 
goederen om ze tegenstelbaar te maken aan derden? (0–1,5)

Ja 1,5

Is het systeem van de registratie van onroerende goederen onderworpen aan een staatsgarantie of een particuliere 
garantie? (0–0,5)

Ja 0,5

Bestaat er een specifiek buitengerechtelijk vergoedingsmechanisme voor verliezen die worden geleden door partijen die 
te goeder trouwe een onroerendgoedtransactie hebben verricht op basis van door het kadaster gecertificeerde foutieve 
informatie? (0–0,5)

Nee 0

Vereist het rechtssysteem een controle van de wettigheid van de documenten die nodig zijn voor een onroerendgoed-
transactie (bv. controle van de overeenstemming van de contracten met de wettelijke voorschriften)? (0–0,5)

Ja 0,5

Verplicht het rechtssysteem de verificatie van de identiteit van de partijen bij een onroerendgoedtransactie? (0–0,5) Ja 0,5
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REGISTREREN VAN EIGENDOM IN BELGIË – KWALITEIT VAN LANDBEHEER INDEX   (vervolg)

Antwoord Score

Is er een nationale database om de juistheid van identiteitsdocumenten te verifiëren? (0–1) Ja 1

Zijn alle grondpercelen in particulier bezig in de economie in kaart gebracht? (0–3) Tussen de 1 en 2 jaar 2

Zijn alle grondpercelen in particulier bezit in de gemeten stad in kaart gebracht? (0–0,5) Nee 0

Gelijke toegang tot eigendomsrechten index (-2–0) 0

Hebben ongehuwde mannen en ongehuwde vrouwen gelijke eigendomsrechten op onroerend goed? Ja 0

Hebben gehuwde mannen en gehuwde vrouwen gelijke eigendomsrechten op onroerend goed? Ja 0

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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AFDWINGEN VAN CONTRACTEN IN BELGIË – TIJD EN KOSTEN ONDERNEMING GESCHILLENBESLECHTING, PER STAD

Tijd 
(dagen)

Kosten  
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Kwaliteit van de rechtsprocedures index  
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Totale 
score
(0–18)

Antwerpen 20 326 93 439 10,0 3,0 3,0 16,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Brugge 30 365 90 485 10,0 3,0 3,0 16,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Brussel 15 400 90 505 10,0 3,4 3,0 16,4 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Charleroi 10 240 90 340 9,4 4,0 2,8 16,1 4,5 1,0 0,0 2,2 8,0

Gent 30 350 90 470 8,0 3,0 3,0 14,0 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Luik 10 350 100 460 10,0 3,1 2,8 15,9 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Namen 10 235 68 313 6,3 3,1 1,9 11,3 4,5 1,0 0,0 2,5 8,0

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De kostenwaarden, die worden aangegeven als een % van de vordering, zijn afgerond op de eerste decimaal. De gegevens voor Brussel worden pas als officieel 
beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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AFDWINGEN VAN CONTRACTEN IN BELGIË – KWALITEIT VAN DE RECHTSPROCEDURES INDEX 

Antwoord Score

Kwaliteit van de rechtsprocedures index (0–18) 8

Gerechtelijke structuur en procedures (-1–5) 4,5

1. Bestaat er een rechtbank of afdeling van een rechtbank die uitsluitend gewijd is aan het behandelen van ondernemingsgeschillen? 
(0–1,5)

Ja 1,5

2. Rechtbank voor geringe vorderingen (0–1,5) 1,5
2.a. Is er een rechtbank voor geringe vorderingen of een versnelde procedure voor geringe vorderingen? Ja
2.b. Zo ja, is zelfvertegenwoording toegestaan? Ja

3. Is bewarende beslaglegging beschikbaar? (0–1) Ja 1

4. Worden nieuwe zaken willekeurig aan rechters toegewezen? (0–1) Ja, maar 
handmatig

0,5

5. Heeft de getuigenis van een vrouw dezelfde bewijskracht in de rechtbank als die van een man? (-1–0) Ja 0

'Case management' (0–6) 1

1. Tijdsnormen (0–1) 0
1.a. Zijn er wetten waarin algemene termijnen worden vastgesteld voor belangrijke gebeurtenissen in een burgerlijke zaak? Ja
1.b. Zo ja, zijn er tijdsnormen vastgesteld voor ten minste drie gerechtelijke gebeurtenissen? Nee
1.c. Worden deze tijdsnormen in meer dan 50% van de gevallen gerespecteerd? Ja

2. Verdagingen (0–1) 0
2.a. Regelt de wet een maximaal aantal verdagingen dat kan worden toegestaan? Nee
2.b. Zijn verdagingen beperkt tot onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden? Nee
2.c. Indien er regels voor verdagigingen bestaan, worden deze in meer dan 50% van de gevallen nageleefd? n.a.

3. Zijn twee van de volgende vier verslagen beschikbaar over de bevoegde rechtbank: (i) tijd voor het opstellen van een uitspraak 
rapport; (ii) afhandelinspercentage rapport; (iii) voortgang lopende zaken rapport; en (iv) voortgangsrapport? (0–1)

Ja 1

4. Is een zitting voorafgaand aan het proces onderdeel van de 'case management' werkwijze voor de bevoegde rechtbank? (0–1) Nee 0

5. Bestaan er binnen de bevoegde rechtbank elektronische 'case management' technieken die rechters kunnen uitvoeren? (0–1) Nee 0

6. Bestaan er binnen de bevoegde rechtbank elektronische 'case management' technieken die advocaten kunnen uitvoeren? (0–1) Nee 0

Automatisme binnen het gerecht (0–4) 0

1. Kan de initiële klacht elektronisch worden neergelegd via een speciaal platform binnen de bevoegde rechtbank? (0–1) Nee 0

2. Kan de klacht die werd neergelegd bij de bevoegde rechtbank elektronisch worden overhandigd? (0–1) Nee 0

3. Kunnen de gerechtskosten bij de bevoegde rechtbank elektronisch worden betaald? (0–1) Nee 0

4. Publicatie van de uitspraken (0–1) 0
4.a. Worden uitspraken in ondernemingszaken op alle niveaus beschikbaar gesteld aan het grote publiek door publicatie in 

staatsbladen, nieuwsbladen of op het internet/website van de rechtbank?
Nee

4.b. Worden uitspraken in ondernemingszaken op het niveau van hoger beroep en hoogste gerechtshof beschikbaar gesteld aan 
het grote publiek door publicatie in staatsbladen, nieuwsbladen of op het internet/website van de rechtbank? 

Nee

Alternatieve geschillenbeslechting (0–3) 2,5

1. Arbitrage (0–1,5) 1,5
1.a. Wordt de binnenlandse ondernemingsarbitrage geregeld door een geconsolideerde wet of een geconsolideerd hoofdstuk of 

afdeling van het toepasselijk wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat in wezen alle aspecten ervan omvat?
Ja

1.b. Zijn er ondernemingsgeschillen - afgezien van die welke betrekking hebben op de openbare orde of openbaar beleid - die niet 
aan arbitrage kunnen worden onderworpen?

Nee

1.c. Worden geldige arbitrageclausules of -overeenkomsten gewoonlijk door de rechter afgedwongen? Ja

2. Bemiddeling/verzoening (0–1,5) 1
2.a. Is vrijwillige bemiddeling of verzoening beschikbaar? Ja
2.b. Worden bemiddeling, verzoening of beiden geregeld onder een geconsolideerde wet of een geconsolideerd hoofdstuk of 

afdeling van het toepasselijk wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat in wezen al hun aspecten omvat?
Ja

2.c. Bestaan er financiële stimulansen voor partijen om bemiddeling of verzoening te proberen (d.w.z. terugbetaling van de 
gerechtskosten indien de bemiddeling of verzoening slaagt, voordelen in de inkomstenbelastingkredieten, etc.)?

Nee

Bron: Subnational Doing Business en Doing Business databanken.
Opmerking: De gegevens voor Brussel worden pas als officieel beschouwd zodra ze in het Doing Business 2021-rapport zijn gepubliceerd.
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Doing Business in de Europese Unie 2021: 
Oostenrijk, België en Nederland werd 
samengesteld door een team onder 
leiding van Carlos I. Mejia, Madalina 
Papahagi, Tommaso Rooms en Julien 
Vilquin. Het team bestond uit Razvan 
Gabriel Antonescu, Leo Henricus Bouma, 
Julia Constanze Braunmiller, Federico 
Cardenas Chacon, Lilla Marta Fordos, 
Philipp Hlatky, Valerie Erica Marechal, 
Maximilian Martin Meduna, Hannelore 
Maria L. Niesten, Enrique Orellana 
Tamez, Madalina Papahagi, Alberto 
Pellicanò, Kimberley Maria Margaretha 
Roeten, Ana Santillana, Veerle Margo 
Verhey, Marilina Vieira en Lisa Weekers. 
Het rapport werd voorbereid onder lei-
ding van Pilar Salgado Otónel. 

Het team is dankbaar voor de waardevol-
le peer review commentaren van collega’s 
uit verschillende departementen van de 
Wereldbank Groep. Mohammad Amin, 
Isfandyar Zaman Khan en Austin Kilroy 
hebben de volledige tekst gereviewd. Bij 
de opstelling van de afzonderlijke hoofd-
stukken werden experts op elk van de vijf 
onderzochte domeinen geraadpleegd: 
Youmna Al Hourani, Jean Nicolas Arlet, 
Karim O. Belayachi, Erica Bosio, Camille 
Bourguignon, Klaus Decker, Marie Lily 
Delion, Viktoriya Ereshchenko, Maria 
Antonia Quesada Gamez, Marton 
Kerkapoly, Raman Maroz, Frederic 
Meunier, Nadia Novik, Oleksandra 
Popova, Jayashree Srinivasan en Alessio 
Zanelli. 

Julie Biau, Catherine Doody, Veronique 
Jacobs, Norman Loayza, Massimiliano 
Paolucci, Ralf Retter, Linda Van Gelder en 
Gallina Vincelette zorgden voor de nodige 
begeleiding en leiding. Antonio Borges, 
Daria Goldstein, Anastasiia Iarovenko, 
Joyce A. Ibrahim, Anna Karpets, Trimor 
Mici, Monique Pelloux, Patrizia Poggi, 
Serge Randriamiharisoa, Lada Strelkova, 
Goran Tinjic, Erick Tjong en Nina Vucenik 

verleenden waardevolle bijstand tijdens 
verschillende fasen van het project. De 
website (http://www.doingbusiness.org 
/EU4) werd ontwikkeld door Manasi 
Amalraj, Varun V. Doiphode, Anna 
Maria Kojzar, Akash Pradhan en Shrikant 
Bhaskar Shinde. Het rapport werd 
bewerkt door Bronwen Brown en de lay-
out werd verricht door Luis Liceaga.

De studie werd gefinancierd door het 
Directoraat-generaal Regionaal Beleid 
en Stadsontwikkeling van de Europese 
Commissie. Ze werd uitgevoerd onder de 
auspiciën van de Federale Kanselarij en 
het Federale Ministerie van Financiën van 
Oostenrijk; de Federale Overheidsdienst 
Financiën en de Federale Openbare Dienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking in België 
en het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaatbeleid in Nederland. 

Het projectteam is bijzonder dankbaar 
voor de informatie en bijstand gedurende 
het project kreeg van (i) de Oostenrijkse 
Vereniging van Steden en Gemeenten, 
de Oostenrijkse Federale Economische 
Kamer, de Ondernemingsdienstportal, 
het Federale Ministerie van Financiën, 
het Federale Ministerie van Digitale 
en Economische Zaken, het Federale 
Ministerie van Justitie, het Kantoor 
Metrologie en Enquêtes, de toezicht-
houder voor de elektriciteits- en de 
aardgasmarkt E-Control alsook de arron-
dissementsrechtbanken, de federale sta-
ten, de plaatselijke belastingkantoren, de 
gemeenten en de regionale rechtbanken 
in Oostenrijk; (ii) het Waals Agentschap 
voor Export en Buitenlandse investerin-
gen (AWEX), het Vlaams Agentschap 
voor Internationaal Ondernemen 
(FIT), het Brussels Agentschap voor 
Bedrijfsondersteuning (hub.brussels), 
de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie, de FOD Financiën, de FOD 

Justitie, de FOD Sociale Zekerheid, de 
Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas (CREG), de 
Brusselse regulerende instantie voor elek-
triciteit, gas en controle van de waterprijs 
(BRUGEL), de Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), de 
Waalse Energiecommissie (CWaPE) en 
plaatselijke ondernemingsrechtbanken, 
lokale belastingkantoren en gemeenten 
in België; (iii) het Invest in Holland 
Netwerk, de Nederlandse Kamer van 
Koophandel (KVK), de Branchevereniging 
Nederlandse Architectenbureaus (BNA), 
het Kadaster, de Autoriteit Consument 
& Markt, de Raad voor de rechtspraak 
en lokale rechtbanken en gemeenten in 
Nederland.  

De gegevens werden verzameld in 
samenwerking met (i) de Österreichische 
Notariatskammer (team onder leiding van 
Stephan Verweijen en Stephan Matyk-
d’Anjony), de Kammer der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer (team onder leiding 
van Anna Weber), Brauneis Klauser Prändl 
Rechtsanwälte GmbH (team onder leiding 
van Alexander Klauser), de Bundeskammer 
der ZiviltechnikerInnen, Heinisch Weber 
Rechtsanwälte OG (team onder leiding 
van Lukas Weber), de Oostenrijkse balie 
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 
(ÖRAK); (ii) Monard Law (team onder 
leiding van Xiufang (Ava) Tu en Karen 
Braeckmans), de Koninklijke Federatie van 
het Belgisch Notariaat en de Internationale 
Raad van het Belgische Notariaat, de Orde 
van Architecten (team onder leiding van 
Koen Vidts, Deborah Ashimwe en Hans 
Vanden Driessche), de Union Wallonne 
des Architectes (team onder leiding van 
Gaëtan Doquire); (iii) BarentsKrans (team 
onder leiding van Joost Fanoy en Michiel 
Martin, inclusief Karlijn de Groes) en 
de Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus BNA (team onder 
leiding van Alexander Pastoors) in 
Nederland.

Met dank aan
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Meer dan 550 advocaten, notarissen, 
ingenieurs, elektriciens, architecten, bou-
wexperts, nutsvoorzieningen, overheids-
ambtenaren, rechters en wetshandhavers 
leverden een bijdrage aan Doing Business 
in de Europese Unie 2021: Oostenrijk, België 
en Nederland. Het team is bijzonder 
dankbaar voor de nationale en lokale 
overheidsambtenaren en leden van het 
gerechtelijk apparaat die aan het project 
deelnamen en die waardevolle toelichtin-
gen leverden tijdens de consultatie- en de 
gegevensbeoordelingsperiode. De namen 
van al wie wenste te worden erkend, 
worden op de volgende pagina’s vermeld. 
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PRIVATE SECTOR 
DEELNEMERS

BELGIË 

ANTWERPEN
Robby Houben
Baker Mckenzie

David Dessers
cresco Law

Maxim Van Eeckhout
cresco Law

Olivier Van Raemdonck
cresco Law

Anneleen Vander Elstraeten
Four & Five Law Bv

Lauranne Van den 
Maegdenbergh
Four & Five Law Bv

Jasper Janssens
Monard Law

Philippe Denys 

Sofie Naessens

Bureau Bouwtechniek

Celis, Celis & Liesse

Deckers Notarissen

BRUGGE
Vanessa Ramon
crivits & Persyn advocaten

Dieter De fauw
dBd advocaten

Marc D’hoore
MarLex

Nuno Pinto
Pinto architecten Bv

Luc De Schepper

Rik Demeyer

Moeykens & Vanquathem 

BRUSSEL
Davinia Martens
Baker Mckenzie

Dominique Maes
Baker Mckenzie

Lien Willems
Baker Mckenzie

Tim Carnewal
Berquin notarissen

Gregory Goossens
Bv taxPatria

Wesley Cielen
Bv vangronsveLd & vranken

Chris Engels
cLaeys & engeLs

Pierre Haugen
cLaeys & engeLs

Erwin Simons
dLa PiPer uk LLP

Rafaël Alvarez Campa
everest Law

Elisabeth Bousmar
koan Law FirM cvBa

Pierre Willemart
koan Law FirM cvBa

Veerle Brusseleers
koan Law FirM cvBa

Mario Frederickx
L’entraide - sociaaL 
verzekeringsFonds

Christel Van Den Eynden
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - advocatenkantoor 

Jakob Mulier
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - advocatenkantoor 

Jan Vreys
Liedekerke woLters waeLBroeck 
kirkPatrick - advocatenkantoor 

Ellen Herinckx
Loyens & LoeFF cvBa 
- advocatenkantoor 

Godfried Ampe
Loyens & LoeFF cvBa 
- advocatenkantoor 

Max Theyskens
Monard Law

Isabelle Zeeuws
notariskantoor verLinden, Marc

Frank Hoogendijk
osBorne cLarke

Hadrien Chef
osBorne cLarke

Erik Van den Eynde
Pro-Pay nv/sa

Bart Elias
Pwc LegaL

Lin Von Wonterghem
Pwc LegaL

Fanny Laune
siMont Braun

Nikita Tissot
siMont Braun

Steven Vrebos
steven aLice architects

Lennert Hermans
studio enseMBLe

Mickael Tatayas
tax consuLt sa

Damien Hisette
notariskantoor van haLteren

Dominique Bogaert

Edwin Kat

Egidius Van Heddeghem

Tine Bogaerts

Vanessa Houben

NAV - Netwerk Architecten 
Vlaanderen

CHARLEROI
Pascal Lucchese 
Bdo advisory srL

Philippe Bossard
BuyLe LegaL

Louis Krack

Luc Collart

Etablissements Verhulst SPRL

GENT
Charles Claeys
Monard Law

Stijn Raes
notaris stijn raes

Nuno Pinto
Pinto architecten Bv

Elise De Baerdemaecker
Pwc LegaL

Floortje Buyssens

Lisa Opdecam

Luc Jansen

Matthias Storme

Stan Devos

LUIK
Chloé Nols 
acteo advocatenkantoor

Jean-Luc Wuidard
acteo advocatenkantoor

Pierre Govers
notariskantoor Pierre 
govers & eMiLie giLLet

Alain Deliege 

Florian Ernotte

Gilles Closon

Michel Coëme

Paul-Arthur Coëme

DSG High Voltage Industrial 
Energy  

Etablissements Verhulst SPRL

NAMEN
Antoine Declairfayt
notariskantoor decLairFayt 

Stéphane Watillon
notariskantoor stéPhane 
watiLLon & Pierre haMès

Rémi Mouligneau 
rM architecte

Benoit Piette 

Damien Philippot

François Etienne

Frederic Magnus

Louis Jadoul

Etablissements Verhulst SPRL

PUBLIEKE SECTOR 
DEELNEMERS

BELGIË

ANTWERPEN
Katleen De Naeyer
stad antwerPen

Ivan Lambrechts
vreg

BRUGGE
Patrick De Ryck 
FederaLe overheidsdienst Financiën

Cedric Lahousse
FLuvius

Katleen Maes
stad Brugge

Lut Laleman
stad Brugge

BRUSSEL
Adriaan Rosseel
FederaLe overheidsdienst econoMie

Joke Deschacht
FederaLe overheidsdienst Financiën

Sébastien Guillaume
FederaLe overheidsdienst Financiën

Vincent Zoppas
FederaLe overheidsdienst Financiën

Saïd El Fadili
LeeFMiLieu BrusseL

BRUGEL 

CHARLEROI
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Alexande Rutkowski 
ores

Bernard Godart 
ores

GENT
Sven Wannyn
stad gent

Dienst Economie – 
departement Stedelijke 
Ontwikkeling – Stad Gent

LUIK
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Vincent Gubbels 
resa

Pierre Bricteux
stad Luik

NAMEN
Mathieu Waucomont
cwaPe

Vincent Vanherck
cwaPe

Alexande Rutkowski 
ores





www.doingbusiness.org/EU4

met financiering van de Europese Unie
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