Efficiëntere uitvoering van het toezicht, betere vergunningaanvragen
en naleving van regels
Overheden die vergunningen afgeven of
toezien op de naleving van regels weten
dat dit veel tijd kost. Door anders samen
te werken met ondernemingen en gegevens
efficiënter uit te wisselen, is het mogelijk
deze taken te verlichten. Ondernemers en
overheden hebben daarom het initiatief
genomen om samen te werken aan de
invoering van het Ondernemingsdossier.
Het belangrijkste doel van het Ondernemingsdossier
is om de regeldruk voor bedrijven te verminderen én
de uitvoering van het toezicht door overheden
efficiënter in te richten. Het Ondernemingsdossier
sluit aan bij het kabinetsbeleid om elektronisch
zakendoen te stimuleren, en maakt onderdeel uit van
het regeerakkoord en de Digitale Agenda.

Wat is het Ondernemingsdossier?
Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in
staat om informatie uit de eigen bedrijfsvoering
beschikbaar te stellen aan toezichthouders en
vergunningverleners. De ondernemer bepaalt wie
of welke overheidsinstantie hij toegang verleent tot
zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier
is dan ook van de ondernemer. De onderneming is
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens.
Hierdoor kan de toezichthouder altijd de juiste en
actuele gegevens van het bedrijf raadplegen in het
Ondernemingsdossier, waardoor het apart opvragen
van deze informatie niet meer nodig is. Zo kunnen op
afstand controles worden uitgevoerd en risicoinschattingen worden gemaakt. Het Ondernemingsdossier
is daarom in de eerste plaats een nieuwe manier van
samenwerken en informatie delen tussen overheden
en ondernemers.

Het resultaat: betere naleving van regels, vereenvoudiging van vergunningverlening en doelgerichter
toezicht. Meer tijd dus voor andere taken.

Hoe werkt het Ondernemingsdossier?
Overheden en ondernemers spreken met elkaar af welke
informatie zij willen uitwisselen en leggen dat vast in
een samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken
vormen de basis om met het Ondernemingsdossier te
kunnen werken. Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken
welke bevoegdheden de gemachtigde toezichthouder
heeft om bedrijfsgegevens in te zien, welke documenten
in het Ondernemingsdossier worden geplaatst en
hoe vaak er op locatie moet worden geïnspecteerd.
De onderneming legt vervolgens de relevante bedrijfsgegevens eenmalig in het Ondernemingsdossier vast
en houdt deze zelf actueel. Moet een vergunning
worden aangevraagd of een melding worden gedaan,
dan wordt dat binnen het Ondernemingsdossier
gesignaleerd. De onderneming machtigt verschillende
overheden, zoals toezichthouders, deze gegevens in te
zien. Zo beschikken deze overheden steeds over actuele
nalevinginformatie. Met het Ondernemingsdossier
wordt het digitaal uitwisselen van deze informatie
tussen onderneming en overheden makkelijker,
transparanter en kostenefficiënter.
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Wat vraagt het Ondernemingsdossier
van een deelnemende overheid en
wat levert het op?
Het Ondernemingsdossier zorgt dat ondernemers
zelfstandig hun weg kunnen vinden in de regels.
Regelhulpen helpen hierbij. Dit zijn vragen in de vorm
van een beslisboom die duidelijk maken aan welke
regels het bedrijf moet voldoen en welke maatregelen
hiervoor moeten worden genomen. Hierdoor kunnen
zij beter de regels naleven, zijn er minder vragen en
incomplete aanvraagformulieren voor vergunningen.
Ook bij de inspecties levert het Ondernemingsdossier
tijdwinst op: bij gebleken goede naleving kunnen
gerichte inspecties op locatie gehouden worden.
De toezichthouder kan vooraf de juiste en actuele
gegevens raadplegen en is dus beter geïnformeerd
over de situatie. Zo kunnen op afstand controles
worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden
gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de
bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. De
kosten voor betrokken overheden om toegang te
kunnen krijgen tot het Ondernemingsdossier zijn
gering. Overheden worden in staat gesteld om op
eenvoudige wijze via internet toegang te krijgen tot
Ondernemingsdossiers. De investeringen hiervoor
zijn afhankelijk van de mate van digitalisering van
de overheden zelf om bijvoorbeeld ingevulde
digitale aanvraag- en meldingsformulieren uit het
Ondernemingsdossier te kunnen ontvangen.

De komende jaren zal het aantal bedrijven en overheden
dat met een Ondernemingsdossier werkt stapsgewijs
groeien. Ook zal de invoering verbreed worden en
zullen nieuwe branches gaan deelnemen aan het
Ondernemingsdossier.
De gemeenten en andere overheden die deelnemen aan
de invoering van het Ondernemingsdossier worden
begeleid en ondersteund vanuit het programmabureau
Ondernemingsdossier in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken.
Meer informatie of heeft u vragen over het Ondernemingsdossier? Neem contact op met het secretariaat
(algemeen nummer 06 48 58 51 71) of kijk op
www.ondernemingsdossier.nl

Voordelen op een rij
• Minder vragen van ondernemers, minder
voorlichting nodig.
• Meer volledige vergunningaanvragen.
• Efficiënter en gericht toezicht door beter voorbereide inspecties op locatie.
• Meer ruimte voor advies en preventie.
• Betere naleving van regels door bedrijven.
• Actuelere informatie over een bedrijf, die op ieder
moment door alle geautoriseerde overheden
geraadpleegd kan worden (minder uitwisseling).

Aanpak en ambitie
Zowel overheden als ondernemers hebben grote
belangstelling voor het Ondernemingsdossier.
Diverse gemeenten en ondernemingen zijn sinds
eind 2011 gestart met de invoering. Zij zijn samen
met de drie koploperbranches (horeca, rubber- en
kunststofindustrie en recreatie) aan de slag om
het Ondernemingsdossier in de praktijk vorm te
geven. Steeds meer overheden en ondernemers
ontdekken de prettige kanten van samenwerken
met het Ondernemingsdossier.
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