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Geacht Provincieraadslid 

Wil hierna een antwoord vinden op uw schriftelijk vraag i.v.m. het project 
"Digitale Tekenplatform". 

Op welke wijze participeert de provincie Oost-Vlaanderen aan dit project? 

Het digitale tekenplatform werd ontwikkeld door de entiteit e-
government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse overheid. De Provincie Oost-
Vlaanderen werd hier door de Vlaamse Overheid via de VVP bij betrokken.  
Op het regelmatige e-government-overleg tussen CORVE (Coördinatiecel 
Vlaams e-government – onderdeel van e-IB), de VVSG , de VVP en 
kabinetsmedewerkers van de bevoegde Vlaamse minister (Geert Bourgeois) 
werd het project geduid en de voortgang ervan gecommuniceerd. 
Er weze hierbij opgemerkt dat de licentierechten die de Vlaamse overheid 
verwierf vooralsnog beperkt zijn tot het gebruik van de elektronische 
handtekening door de Vlaamse overheid zelf, niet door de provinciale en lokale 
overheden. 

Via de VVP zal aangedrongen worden opdat ook de provinciale 
overheden over die licentierechten zouden kunnen beschikken. 

Op welke wijze en wanneer zal dit project worden ingevoerd en zo nee, 
waarom niet? 

De digitale handtekening is onmiskenbaar een belangrijke stap in de 
administratieve vereenvoudiging en in de beperking van de papierberg. 
Ze zal ook een cruciale rol spelen bij de verdere uitvoering van het 
zogenaamde e-governmentdecreet (decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer) dat verplichtingen voor de Vlaamse 
overheid bevat die de bevoegde minsister wenst uit te breiden tot de provinciale 
overheden. 

Op korte termijn zal de implementatie van de elektronische 
handtekening op provinciaal vlak noodzakelijk zijn in het kader van de geplande 
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projecten 'digitale stedenbouwkundige vergunning' en 'digitale milieuvergun-
ning'. 

Intern wordt nu al onderzocht wat de mogelijkheden zijn en waar dit kan 
ingepast worden binnen het thans vigerend wettelijk kader. 

Algemeen 

De invoering moet gezien worden in combinatie met het in kaart 
brengen van de diverse werkstromen (workflow) en bedrijfsprocessen en de 
optimalisering en automatisering ervan. Die invoering zal in ieder geval 
gefaseerd gebeuren. 

In het algemeen wordt er binnen het provinciebestuur bijzondere 
aandacht besteed aan een doorgedreven digitalisering van de gegevens en de 
digitale verwerking ervan. 

Hoogachtend 
namens de Deputatie 
de Provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde 

(get.)Albert De Smet Alexander Vercamer 
       
 
 
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle briefwisseling over dit 
onderwerp ons kenmerk (I06/pf/Raadslid De Brandt) vermeldt. 


