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DEEL 1 Context van het verslag

Deel 1.1. Context van het verslag

Het koninklijk besluit van 3 april 1997 betreffende de responsabilisering bepaalt dat de toezichthoudende minister 
in de zevenentwintigste maand na de inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst daarover verslag dient 
uit te brengen bij de Ministerraad (art 8, § 3). Gelet op het succes van de eerste analyse en het gebruik ervan 
tijdens de onderhandelingen voor de tweede generatie bestuursovereenkomsten, stelde de FOD Sociale Zekerheid 
voor om zelf een nieuw verslag van dit type op te maken, dit keer over de tweede generatie overeenkomsten. 
Het College van de OISZ keurde tijdens de vergadering van 4 juli 2008 het evaluatieprincipe en de voorgestelde 
methode goed.

Op 31 maart 2006 keurde de Ministerraad de tweede generatie bestuursovereenkomsten voor de periode 2006-
2008 goed voor de volgende openbare instellingen van sociale zekerheid: 

Voor de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, besloten de toezichthoudende ministers om geen 
nieuwe bestuursovereenkomst af te sluiten zolang de overzeese sociale zekerheid geen bepaalde stabiliteit 
heeft teruggevonden. Daarom keurde de Ministerraad op 31 maart 2006 een aanhangsel bij de eerste 
bestuursovereenkomst van de dienst goed en op 23 maart 2007 het koninklijk besluit tot vaststelling voor de 
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid van de voorlopige regels inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 
5, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Omdat dit besluit de doelstellingen bepaalt voor de DOSZ en 
dienst doet als bestuursovereenkomst, gaat dit analyseverslag ook over deze instelling. 

OISZ Toezichthoudende minister

Rijksdienst voor sociale zekerheid
Minister van Sociale Zaken
Minister van Werk

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; Minister van Sociale Zaken

Rijksdienst voor pensioenen Minister van Pensioenen

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Minister van Werk

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Minister van Sociale Zaken 

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Minister van Zelfstandigen

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Minister van Werk

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Minister van Sociale Zaken
Minister van Werk
Minister van Pensioenen
Minister van Binnenlandse Zaken

Fonds voor arbeidsongevallen Minister van Werk

Kruispuntbank van de sociale zekerheid
Minister van Sociale Zaken
Minister van Werk

Fonds voor de Beroepsziekten
Minister van Sociale Zaken
Minister van Werk

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Minister van Werk

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Minister van Sociale Zaken

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden
Minister van Sociale Zaken
Minister van Werk

Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Minister van Sociale Zaken
Minister van Pensioenen
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Deel 1.2. Doelstellingen van het analyseverslag

Het analyseverslag heeft een dubbele doelstelling: 

•	Een	stand	van	zaken	opmaken	met	betrekking	tot	de	bestuursovereenkomsten,	waarbij	duidelijk	rekening	wordt	 
 gehouden met het feit dat de geldigheidsduur van de overeenkomsten niet is afgelopen. 
•	Het	overbrengen	van	prioritaire	kwesties	met	betrekking	tot	de	bestuursovereenkomst	als	proces	en	instrument. 

Het verslag bestrijkt twee niveaus: 

•	Een	verslag	per	bestuursovereenkomst,	en	dus	ook	per	instelling,	over	de	uitvoering	van	de	bestuursovereenkomst	 
 2006-2008 (= VERSLAG PER BESTUURSOVEREENKOMST);
•	Een	globaal	syntheseverslag	dat	een	aantal	vaststellingen	en	prioritaire	kwesties	bevat	die	gemeenschappelijk	 
 zijn voor alle geanalyseerde instellingen, eveneens in het kader van de uitvoering van de 14 (+1)  
 bestuursovereenkomsten van de tweede generatie (=GLOBAAL VERSLAG).
 
Het verslag per bestuursovereenkomst bevat de volgende onderdelen: 

•	Het	feitelijke	verslag	met	de	belangrijkste	vaststellingen	betreffende	de	analyse	van	de	verbintenissen	van	de	 
 OISZ (type indicatoren, opdrachten vermeld in de overeenkomst), de analyse van geraadpleegde documenten,  
 de uitvoering van de bestuursovereenkomst voor 2006 en 2007, de voor iedere instelling geïdentificeerde  
 invloedsfactoren, het formele proces (afsluiting, uitvoering, opvolging en eventuele aanpassing) en het  
 gebruik van de budgettaire mogelijkheden toegekend in het kader van het responsabiliseringsbeleid. 
•	 Ieder	 verslag	 per	 bestuursovereenkomst	 bevat	 vijf	 bijlagen	 met	 meer	 gedetailleerde	 gegevens	 over	 de	 
 uitgevoerde analyses: 

	 •	 Bijlage	1:	analyse	van	de	documenten;
	 •	 Bijlage	2:	stand	van	zaken	betreffende	de	uitvoering	van	de	doelstellingen	en	de	projecten;
	 •	 Bijlage	3:	beschrijving	van	de	interveniërende	invloedsfactoren;
	 •	 Bijlage	4:	bijzondere	feiten	met	betrekking	tot	de	opvolging	en	de	aanpassing	van	de	overeenkomst;
	 •	 Bijlage	5:	bijzondere	feiten	met	betrekking	tot	het	gebruik	van	de	overdrachten	en	de	vaststelling	van	 
  de jaarlijkse enveloppen;
	 •	 Bijlage	6:	naleving	van	de	verbintenissen	van	de	Federale	staat.

Bij de opmaak van het verslag, wordt er gebruik gemaakt van de documenten die voortkomen uit de rekening en 
verantwoording en uit de opvolging met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst, zoals ze zijn 
opgemaakt door de instellingen of de regeringscommissarissen. 

Het doel van het verslag geeft duidelijk aan dat het verslag niet mag worden beschouwd als een audit van alle 
instellingen samen of van hun beheerscontrolesystemen. 

Dit verslag stelt de voorlopige resultaten voor op basis van bijlagen 1 tot 3, aangevuld door de FOD Sociale 
Zekerheid en op basis van bijlagen 5 tot 6, aangevuld door de regeringscommissaris die de toezichthoudende 
Minister vertegenwoordigt of door de betrokken instelling. Het globaal syntheseverslag geeft voor de 15 OISZ 
gemeenschappelijk conclusies weer, die noch de diversiteit van de geanalyseerde situaties, noch de individuele 
successen gerealiseerd door elke OISZ mogen weerspiegelen. 

Dit verslag werd op 4 maart 2009 voor commentaar verstuurd naar de openbare instellingen van sociale zekerheid. 
De reacties van de RSZ, de RKW en de HZIV werden aan de FOD Sociale Zekerheid meegedeeld op 14 april 2009.
De HZIV deelde mee dat ze geen enkele inhoudelijke opmerking had met betrekking tot het verslag.
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Algemene reacties:

De RSZ haalde het feit aan dat er rekening werd gehouden met de ervaring van de OISZ in de beleidsnota 
2008/2009 van de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, met het oog op de veralgemening van het principe 
van de techniek van de bestuursovereenkomsten in het volledige federaal openbaar ambt.

De RSZ merkte op dat om een globaal zicht te hebben op de contractualisering, dit verslag niet alleen de eigenlijke 
synthese van de opvolging van de overeenkomsten van de 2e generatie had moeten omvatten, maar ook een 
synthese van alles wat gepaard ging met de uitvoering van deze overeenkomsten van de 2e generatie, evenals de 
parallelle voorbereiding van de 3e generatie van overeenkomsten. De RSZ verwees specifiek naar de organisatie 
van 3 werkgroepen die 3 syntheseverslagen maakten die na bespreking en amendering door het College werden 
goedgekeurd en vervolgens de inschrijving van deze afgewerkte verslagen in de agenda van alle Beheerscomités 
en de bespreking ervan met een delegatie van sociale gesprekspartners en het Bureau van het College.
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2. Analyse van de inhoud van de overeenkomsten  
 en van de verslagen
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DEEL 2  Analyse van de inhoud van de overeenkomsten en  
 van de verslagen

Deel 2.1.  Aantal vastgestelde doelstellingen

1. De analyse heeft aangetoond dat de voor de overeenkomsten van de eerste generatie vastgestelde dynamiek  
 behouden bleef. In de instellingen zijn dezelfde grote inspanningen geleverd om de uit te voeren acties te  
 plannen, om de doelstellingen duidelijk te bepalen en om de uitvoering van de doelstellingen systematisch op  
 te volgen aan de hand van het prestatiemeetsysteem  en de boordtabellen. 

2. Er werden 1.230 operationele doelstellingen vastgesteld. Door daar de 27 doelstellingen af te trekken die  
 onderweg werden geschrapt, krijgen we een totaal van 1.203 uit te voeren doelstellingen. 

3. Ter vergelijking, voor de eerste generatie overeenkomsten waren er 1.205 doelstellingen vastgesteld, waarvan  
 er 11 werden geschrapt, wat een totaal opleverde van 1.194 uit te voeren doelstellingen. 

Deel 2.2. Opdrachten die in de overeenkomsten zijn opgenomen 

Opdrachten vermeld in de overeenkomsten

4. Er werd een beschrijvende analyse gemaakt van de verschillende operationele doelstellingen. Het doel van  
 deze analyse is niet de opportuniteit van deze doelstellingen te evalueren, maar wel de types doelstellingen  
 in kaart te brengen die in de overeenkomsten zijn opgenomen en zo de dekkingsgraad van de aan de OISZ  
 toevertrouwde generieke opdrachten vast te stellen. 

5. Daartoe werd een generieke opdrachtenlijst opgemaakt. Elke doelstelling werd geklasseerd onder één van de  
 volgende generieke opdrachten
 
		 •	 Organieke	 opdrachten:	 controle,	 uitbetaling,	 toekenning,	 verdeling	 &	 organisatie	 van	 de	 elektronische	 
   gegevensstromen.
		 •	 Dienstverlening	 aan	 de	 burger:	 algemene	 informatie,	 persoonlijke	 informatie,	 administratieve	 
   vereenvoudiging, onthaal, specifieke informatie.
		 •	 Andere:	advies	&	studie,	vertegenwoordiging,	transversale	projecten,	verbetering	van	het	intern	beheer

Opmerking van de RKW betreffende de opdrachten opgenomen in de overeenkomsten: leen term dekt niet 
dezelfde realiteit bij alle OISZ (hoe de controle zoals de RKW die opvat en uitvoert vergelijken met de controle 
die bestaat bij de RVA en de RSZ?) en aangezien de verbintenissen op geen enkele manier genormaliseerd zijn, 
lijkt de inhoud van dit punt zoals het in de analyse aan bod komt met enige omzichtigheid te moeten worden 
benaderd. 
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De overeenkomst als interne dynamiek

6. Er werd vastgesteld dat de overeenkomsten een interne dynamiek bleven bevorderen in de instellingen.  
 De eerste generatie overeenkomsten planden/consolideerden de invoering van de beheerscontrole en van  
 de cellen “organisatieontwikkeling”, belast met de opmaak en de opvolging van de overeenkomst. De tweede  
 generatie legde de klemtoon op de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals de interne audit en de  
 analytische boekhouding. 

7. Wat de garanties betreft die de interne audit geeft met betrekking tot de meetsystemen: momenteel  
 verwijzen weinig overeenkomsten expliciet naar systemen en methoden voor controle (en audit) van de  
 gegevens inzake de geleverde prestaties en de behaalde resultaten. Zes OISZ verklaren thans in hun verslag  
 dat ze een interne auditfunctie hebben ingevoerd of dat zij de regels van interne audit binnen hun organisatie  
 toepassen terwijl vier andere OISZ beweren een dergelijke functie aan het invoeren te zijn of over de invoering  
 ervan na te denken. Wegens een gebrek aan middelen of aan gemeenschappelijke definities hieromtrent  
 tussen de OISZ staat de invoering van een dergelijk instrument niet op de agenda van twee OISZ en voor drie  
 OISZ is hierover geen informatie beschikbaar.

 Opmerking van de RKW betreffende de interne audit: het verslag lijkt interne audit en interne controle te  
 verwarren. Het begrip “interne audit” moet worden verduidelijkt opdat de inhoud ervan identiek zou zijn voor  
 alle OISZ en opdat de gebruikte term dezelfde realiteit zou dekken.

8. De invoering van een analytische boekhouding behoorde tot de gemeenschappelijke verbintenissen van  
 de vijftien OISZ. Op 31 december 2007 konden we, op basis van de voor de evaluatie gebruikte documenten,  
 bevestigen dat zes OISZ een analytische boekhouding invoerden. Zes andere instellingen waren nog bezig een  
 dergelijke boekhouding in te voeren en voor drie andere instellingen is er geen informatie beschikbaar.  

 Opmerking van de RKW betreffende de analytische boekhouding: het begrip “analytische boekhouding”  
 werd eveneens niet eenduidig gedefinieerd en de manier waarop ze wordt toegepast verschilt van instelling  
 tot instelling.

9. Op de 15 instellingen hebben er vier de integratie van de invloedfactoren of risicofactoren in hun  
 overeenkomst gesystematiseerd. Vijf andere overeenkomsten vermelden ze ook, maar minder systematisch.  
	 In	 de	 verslagen	 verwijzen	 7	 instellingen	 systematisch	 naar	 de	 interveniërende	 factoren	 wanneer	 een	 
 doelstellingen niet is gerealiseerd of voorwaardelijk is gerealiseerd. Vijf andere instellingen passen deze  
 benadering eveneens toe, maar minder systematisch. De invoering van risicobeheer bij de OISZ blijft essentieel,  
 want het maakt een betere en vooral meer realistische planning mogelijk van de doelstellingen en projecten  
 die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De factoren die in de verschillende uitvoeringsverslagen  
 zijn vermeld (en in bijlage 3 van de individuele verslagen) zouden als basis kunnen dienen voor een reflectie  
 om meer rekening te houden met deze factoren bij de opmaak van de overeenkomsten.  

10. Een nieuwigheid ten opzichte van de overeenkomsten van de eerste generatie is dat er een zekere prioriteit  
 is gegeven aan de kwaliteit van de acties en de resultaten van de OISZ. Het gaat om doelstellingen inzake  
 onverschuldigde bedragen en klachten, ter omkadering van de kwaliteit van de geproduceerde documenten,  
 van de evaluatie van de bestaande processen of van de invoering van een auditsysteem. Het gaat om 156  
 operationele doelstellingen. Alle instellingen hebben dit soort doelstellingen uitgewerkt. 

 Opmerking van de RKW betreffende de doelstellingen inzake kwaliteit: hier stelt zich opnieuw het  
 probleem van de inhoud van de gebruikte termen
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Vaststelling nr. 1. Er zijn vrij grote inspanningen geleverd om de kwaliteit en de de invloedfactoren  
factoren te omkaderen en om nieuwe instrumenten in te voeren zoals de interne audit en de analytische 
boekhouding. Omdat deze projecten nog steeds lopen, is het belangrijk dat deze inspanningen worden 
onderhouden en ondersteund worden door de federale Staat en zijn verschillende diensten. In dat kader 
zou het gepast zijn om na te denken over de manier waarop de “kleine” of “gemiddelde” instellingen 
deze dynamiek kunnen onderhouden en nieuwe beheerstechnieken kunnen invoeren in het beperkte 
kader van hun financiële middelen. Het zou ook gepast zijn om met de overeenkomstsluitende partijen na 
te denken over de toekomst van de overeenkomsten om hun innoverend karakter te bewaren.

11. Met betrekking tot de uitvoering van deze nieuwe beheerstechnieken, werd er opgemerkt dat er voor  
 deze technieken een zekere expertise vereist is en dat er dan ook niet te verwaarlozen middelen (personeel  
	 en	financiële	middelen)	moeten	worden	voor	vrijgemaakt,	wat	soms	een	ernstig	probleem	was	voor	sommige	 
 kleinere instellingen.

12. Sommige instellingen beginnen ieder jaar al hun doelstellingen te behalen, zonder dat er daarom ambitieuzere  
   doelstellingen haalbaar of wenselijk zijn. Deze instellingen moeten daarom hun overeenkomst laten evolueren  
   opdat ze haar innoverend karakter zou behouden en de interne dynamiek zou blijven bevorderen. Op dit vlak  
   zijn twee denkpistes mogelijk:  

		 •	 De	 finaliteit	 van	 de	 overeenkomsten	 wijzigen,	 door	 er	 meer “beleidsmatige” overeenkomsten van te  
   maken, d.w.z. overeenkomsten die zich concentreren op de manier waarop de OISZ gaan reageren op  
   toekomstige uitdagingen en gaan deelnemen aan de beleidsprojecten die eruit voortvloeien;
 
		 •	 Het	financiële	 luik	van	de	overeenkomst	ontwikkelen	via	efficiëntie-indicatoren en via de invoering van  
   een systeem voor de berekening van de kosten en het opdrachtenbudget van de instelling. De doelstelling  
   van een dergelijk financieel systeem is de precieze kostprijs te weten van een opdracht of zelfs van een type  
   prestatie/product die/dat de instelling moet leveren.
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Deel 2.3. Analyse van de informatie opgenomen in de overeenkomsten en de verslagen

Types van gebruikte performantienormen

13. De performantienormen geven voor alle doelstellingen de te behalen resultaten weer. De manier waarop  
 deze normen worden omschreven heeft ongetwijfeld een invloed op de duidelijkheid van de overeenkomst.  
 De wetenschappelijke literatuur erkent over het algemeen zes types van prestatienormen: 

	 •	 De	resultaatnormen,	die	een	toekomstige	situatie	gedetailleerd	beschrijven	ten	opzichte	van	een	bestaande	 
  te verbeteren situatie;
	 •	 De	prestatienormen	of	normen	voor	uit	te	voeren	acties,	die	op	een	gedetailleerde	manier	de	prestaties,	 
  acties of producten beschrijven die de organisatie moet leveren;
	 •	 De	projectnormen,	die	op	een	gedetailleerde	manier	de	prestaties,	acties	of	producten	beschrijven	die	de	 
  organisatie moet leveren, en dat binnen een welomschreven fasering;
	 •	 De	middelennormen,	die	op	een	gedetailleerde	manier	de	middelen	(personeel	en/of	budget)	beschrijven	 
  die worden ingezet voor de realisatie van een doelstelling;
	 •	 De	 trendnormen,	 die	 een	 toekomstige	 te	 bereiken	 situatie,	 een	 te	 leveren	 prestatie	 of	 de	 in	 te	 zetten	 
  middelen algemeen omschrijven;
	 •	 De	principenormen,	die	de	actieprincipes	beschrijven	die	de	organisatie	dient	na	te	leven	in	het	kader	van	 
  de realisatie van de doelstelling.  

14. De wetenschappelijke literatuur geeft de voorkeur aan het opstellen van resultaat-, prestatie- of projectnormen  
 omdat deze het gemakkelijker maken om de realisatie van de doelstellingen te controleren. Er wordt echter  
 ook erkend dat het voor bepaalde types van opdrachten moeilijk kan zijn om dergelijke normen te bepalen  
 en dat er dan andere normen moeten worden gebruikt om op terug te vallen. 

15. Op basis van de analyse van de overeenkomsten werd een operationele lijst van drie types te behalen normen  
 opgemaakt. 

		 •	 De	normen	op	het	vlak	van	het	te	behalen	resultaat:	te	behalen	percentage,	percentage	te	behalen	binnen	 
   een bepaalde termijn, te behalen absoluut aantal. 
		 •	 De	normen	op	het	vlak	van	uit	te	voeren	acties:	een	uit	te	voeren	actie,	een	herhaalde	actie	volgens	een	 
   bepaalde timing, uit te voeren projectfases.
		 •	 De	normen	op	het	vlak	van	na	te	leven	actieprincipes:	een	na	te	leven	termijn,	een	kaderdoelstelling	die	de	 
   actieprincipes bepaalt. 

Vaststelling nr. 2: er werden 1.530 realisatienormen bepaald voor de 1.203 te evalueren doelstellingen.

16. Er zijn hierover geen gegevens beschikbaar voor de overeenkomsten van de eerste generatie. 
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Vaststelling nr. 3. Bij de analyse werd vastgesteld dat in de overeenkomsten een groot aantal 
performantienormen werden opgesteld in termen van actieprincipes (344 normen, hetzij 28,60%) of in 
termen van na te leven generische termijnen (94 normen, hetzij 7,81%). De realisatie van deze normen 
die meer algemeen zijn bepaald, is over het algemeen moeilijker te controleren. Hoewel deze normen 
legitiem kunnen zijn door de ervaring van de instelling of de aard van de opdracht, moeten de instellingen 
aangemoedigd worden om te analyseren of er in de toekomst geen performantienormen in termen van 
resultaten of prestaties zouden kunnen worden bepaald voor de betrokken doelstellingen.  

Volledigheid van de informatie

17. De bestuursovereenkomsten en de activiteiten- en opvolgingsverslagen betreffende de uitvoering ervan dragen  
 bij tot een beter begrip en een grotere transparantie met betrekking tot de doelstellingen en de interne  
 werking van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

18. Alle geanalyseerde verslagen zijn vlot leesbaar en volgen een logische interne structuur, die, met uitzondering  
 van enkele OISZ, gebaseerd is op de originele structuur van de bestuursovereenkomst. Het gebruik van  
 boordtabellen om de graad van realisatie samen te vatten lijkt zich te veralgemenen (negen instellingen).  
 Toch blijken twee OISZ dit soort tabellen niet te hebben opgenomen in de rapporteringscyclus. Vier andere  
 instellingen maken niet systematisch gebruik van boordtabellen en het gebruik ervan is over het  
 algemeen beperkt tot bepaalde doelstellingen. Een mogelijke algemene evolutie is het opnemen van  
 een “toekomstbenadering” in de verslagen, waarbij de verslagen zich niet beperken tot het beschrijven van  
 de uitvoering, maar ook correctieve maatregelen voorstellen, evenals mogelijke wijzigingen in de strategie  
 die voortvloeien uit de realisatie van de doelstellingen. Thans nemen slechts vijf OISZ op een niet-systematische  
 manier deze benadering op in hun uitvoeringsverslagen.

19. De verplichting tot transparantie en duidelijkheid impliceert dat de geproduceerde documenten minstens  
 volledige informatie moeten geven met betrekking tot de te behalen en de behaalde resultaten en dat om  
 nauwkeurig de graad van realisatie van elke doelstelling te kunnen bepalen. Er moest evenwel worden  
 vastgesteld dat voor een aantal operationele doelstellingen, het niet mogelijk was om op basis van  
 de documenten aan de hand waarvan het rapport werd opgemaakt (zoals dat werd overeengekomen in  
 de methodologie) te bepalen in welke mate deze doelstellingen werden bereikt. De belangrijkste redenen 
 waarom het onmogelijk was om de realisatie van de doelstellingen te beoordelen waren onduidelijkheden in  
 de bestuursovereenkomsten en in de activiteiten- en opvolgingsverslagen, namelijk: 

		 •	 Het	ontbreken	van	een	controleerbare	norm	voor	de	doelstelling	
		 •	 Het	(gedeeltelijk)	ontbreken	van	informatie	over	de	geleverde	prestaties	en	de	behaalde	resultaten
		 •	 Het	gebrek	aan	harmonisering	tussen	de	norm	en	de	informatie	betreffende	de	geleverde	prestaties	en	de	 
   behaalde resultaten (omdat ze verschillend werden opgevat en omschreven)



15CYCLUS 2006/2008: ANALYSE VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN 2006-2008
CONTACTPERSOON: AMAURY LEGRAIN (AMAURY.LEGRAIN@MINSOC.FED.BE, +32 (0)2 528 63 12) 

CYCLUS 2006/2008: ANALYSE VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN 2006-2008
CONTACTPERSOON: AMAURY LEGRAIN (AMAURY.LEGRAIN@MINSOC.FED.BE, +32 (0)2 528 63 12) 

Evolutie nr. 1 De kwaliteit van de informatie opgenomen in de overeenkomsten en de verslagen is duidelijk 
verbeterd ten opzichte van de eerste generatie overeenkomsten. Het percentage doelstellingen met een 
probleem op het vlak van informatie of doelstellingen die niet konden worden geëvalueerd is verminderd 
met meer dan twee derden. Met betrekking tot de volledigheid van de informatie is er vastgesteld dat …

•  Er bij 120 doelstellingen problemen zijn op het vlak van informatie (358 voor de eerste overeenkomsten),  
 dat betekent bij 9,98% van alle doelstellingen (tegenover 29,98% voor de eerste overeenkomsten).
• Deze problemen op het vlak van informatie ervoor zorgden dat voor 67 doelstellingen (216 voor de  
 eerste overeenkomsten), de graad van realisatie niet kon worden vastgesteld. Het aantal doelstellingen  
 met een score “gedeeltelijke informatie” vertegenwoordigt 5,57% van alle doelstellingen (tegenover  
 18,09% voor de eerste overeenkomsten).

Vaststelling nr. 4. Ondanks de vastgestelde verbetering op het vlak van de kwaliteit van de documenten, 
blijft er nog ruimte voor verbetering. Wanneer de contracten in hun geheel geen problemen meer lijken 
te stellen, moeten er extra inspanningen worden geleverd om de volledigheid van de verslagen te 
optimaliseren. De overgrote meerderheid van de overblijvende problemen op het vlak van informatie (91 
doelstellingen op 120, hetzij 75,83% van de doelstellingen met problemen of 7,56% van alle doelstellingen) 
vloeien voort uit het ontbreken van informatie over de behaalde resultaten of uit de ontoereikendheid 
van deze informatie. In dat kader moeten er verder inspanningen worden geleverd met het oog op de 
systematisering van de boordtabellen en de opname van een “toekomstbenadering” in de verslagen.   
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3. Realisatie van de doelstellingen en de verbintenissen
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20. Dit deel beschrijft en onderzoekt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de  
 bestuursovereenkomsten en dat zowel op het vlak van de verbintenissen van de instellingen als die van de 
 Federale Staat. Hierbij wordt er eveneens een overzicht gegeven van de belangrijkste invloedfactoren die 
 door de instellingen worden aangegeven m.b.t. de uitvoering van de bestuursovereenkomst. 

Deel 3.1. Realisatie van de doelstellingen van de instellingen

21. Voor elke instelling werden de verschillende doelstellingen uit de bestuursovereenkomst op een  
 gestandaardiseerde wijze opgelijst. Per doelstelling werd nagegaan in hoeverre ze als gerealiseerd kon  
 worden beschouwd op basis van de informatie verstrekt door de instellingen in hun rapportering. 

Conform	de	methodiek	werden	volgende	categorieën	vastgelegd	voor	de	beoordeling	van	de	doelrealisatie:

22. Onderstaande samenvattende grafiek geeft voor alle instellingen aan in welke mate de in de 10  
 bestuursovereenkomsten vastgestelde operationele doelstellingen als gerealiseerd kunnen worden  
 beschouwd. De analyse per instelling is terug te vinden in de verslagen per instelling (in bijzonder in bijlage  
 2 van deze verslagen).

23. Bij de interpretatie van deze grafiek moer er rekening worden gehouden met volgende aspecten:  

		 •	 Er	is	geen	rekening	gehouden	met	het	relatieve	belang	van	elk	van	de	doelstellingen;		
		 •	 De	bestuursovereenkomsten	zijn	nog	lopende,	wat	betekent	dat	er	op	basis	van	deze	tabel	geen	uitsluitsel	 
   kan worden gegeven over de finale doelrealisatie;
		 •	 Er	is	enkel	rekening	gehouden	met	de	doelstellingen	die	behoren	tot	de	categorieën	met	betrekking	tot	de	 
   graad van realisatie.

Categorieën met betrekking 
tot de doelrealisatie

Definitie

Doelstelling gerealiseerd De doelstelling werd (tot nu toe) gerealiseerd, beoordeling gemaakt op basis van aangegeven 
prestatiegegevens, acties of duidelijke vermelding van doelrealisatie.

Doelstelling voorwaardelijk 
gerealiseerd

De doelstelling kan (tot nu toe) beschouwd worden als gerealiseerd, zij het met bepaalde 
bedenkingen.  

Doelstelling niet gerealiseerd De doelstelling werd (tot nu toe) niet gerealiseerd, beoordeling op basis van aangegeven 
prestatiegegevens, acties of duidelijke vermelding van doelrealisatie. 

Doelstelling met scope verder 
dan de evaluatie

Dit betreft doelstellingen waarvoor de norm of realisatiedatum specifiek voorzien is voor 2008, en 
die derhalve nog niet kunnen worden beoordeeld. 

Bijkomende categorie Définitie

Partiële	informatie Op basis van de in de methodologie weerhouden informatiebronnen was het niet mogelijk om een 
uitspraak te formuleren rond de al of niet realisatie van de doelstelling. Dergelijke doelstellingen 
zijn daarom niet in aanmerking genomen bij de algemene beoordeling van de realisatie van de 
bestuursovereenkomst.

DEEL 3 Realisatie van de doelstellingen en de verbintenissen
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Realisatie van de doelstellingen van de OISZ (2006-2007)

Voorlopig niveau van de realisatie van de operationele verbintenissen opgenomen 
in de bestuursovereenkomsten van de tweede generatie

Opmerking van de RKW betreffende globale graad van realisatie van de doelstellingen van de OISZ: de RKW 
betreurt dat de doelstellingen “wiskundig” zijn geanalyseerd, zonder rekening te houden met de inhoud ervan, 
hun respectieve belang, hun impact, hun maatschappelijke waarde of de inspanning die moet worden geleverd 
om ze uit te voeren.

In vergelijking met de bestuursovereenkomsten van de eerste generatie:
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24. In de bestuursovereenkomst werd contractueel vastgelegd dat de Staat bij de eindevaluatie van de  
 overeenkomst rekening zou houden met “gebeurtenissen” die de verwezenlijking van de overeenkomst  
 hebben belemmerd en met beslissingen van de Regering genomen na afsluiting van de overeenkomst die  
 konden leiden tot een merkelijke verzwaring van de taken of van zekere uitgaven.

25.	 In	dit	kader	werd	een	overzicht	opgesteld	van	de	diverse	interne	en	externe	interveniërende	factoren	die	door	 
 de instellingen werden aangehaald in hun rapporteringsdocumenten. Globaal genomen hebben de instellingen  
 relatief weinig factoren aangegeven in hun rapporten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest  
	 aangegeven	interveniërende	factoren:	

		 •	 Het	 feit	 dat	 de	 instellingen	 in	 een	 netwerk	 werken	 en	 dus	 samenwerken	 met	 talrijke	 organisaties.	 Zo	 
   hebben de acties en beslissingen van andere OISZ, van organisaties uit de secundaire netwerken of van  
   centrale departementen een invloed op de doelrealisatie;
		 •	 De	 afhankelijkheid	 van	 de	 regelgeving,	 met	 name	 de	 al	 dan	 niet	 complexiteit	 van	 de	 toe	 te	 passen	 
   regelgeving of de (onverwachte of laattijdige) wijziging van de regelgeving;
		 •	 De	afhankelijkheid	ten	opzichte	van	informaticatoepassingen	of	van	informatiestromen;
		 •	 De	 problemen	 met	 betrekking	 tot	 het	 personeelsbeheer:	 terugkerend	 personeelstekort,	 moeilijk	 te	 
   organiseren vervanging, afhankelijkheid van een enkele medewerker, laattijdige selectie, enz.
		 •	 De	strategische	planning	in	elke	instelling,	met	name	de	prioriteit	die	wordt	gegeven	aan	bepaalde	acties	 
   en prestaties.
		 •	 De	afhankelijkheid	ten	opzichte	van	de	doelgroepen,	zoals	de	werkgevers,	de	zelfstandigen	of	de	burger	in	 
   het algemeen. 

Vaststelling nr. 5. De stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst varieert over de 
instellingen. Toch is het globale beeld positief en kan gesteld worden dat het merendeel van de instellingen 
het merendeel van hun operationele doelstellingen op dit ogenblik realiseert. Het aantal gerealiseerde 
doelstellingen en voorwaardelijk gerealiseerde doelstellingen bedraagt respectievelijk 756 (78,91%) en 137 
(14,3%). Het aantal niet-gerealiseerde doelstelling blijft erg klein, namelijk 67 doelstellingen (6,78%). 

Evolutie nr. 2. Ten opzichte van de overeenkomsten van de eerste generatie, is er geen enkel significant 
verschil (een verschil van meer dan 5%) vastgesteld met betrekking tot de graad van realisatie. Het niveau 
van het percentage gerealiseerde doelstellingen (- 5,28%), niet-gerealiseerde doelstellingen (+ 0,33%) en 
voorwaardelijk gerealiseerde doelstellingen (+ 4,96%) bevestigt een positieve realisatiegraad die overeenstemt 
met die van de eerste generatie overeenkomsten. 
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Realisatie van de verbintenissen van de Staat (2006-2007) volgens de OISZ

Deel 3.2. Realisatie van de verbintenissen van de Staat

26. Iedere instelling heeft een vragenlijst ontvangen waarin per generieke verbintenis van de Staat (maar  
 individualiseerbaar per OISZ) werd gevraagd of deze verbintenis werd gerealiseerd. Iedere instelling kreeg  
 ook de mogelijkheid om deze vragenlijst aan te vullen met specifieke verbintenissen: voor de analyse van  
 deze verbintenissen, verwijzen we naar bijlage 6 van elk individueel verslag. De vragenlijst omvatte eveneens  
 drie zogenaamde gemeenschappelijke verbintenissen, bedoeld voor alle OISZ. Tijdens de vergadering van 10  
 oktober 2008 besliste het College van OISZ om daarop een gemeenschappelijk antwoord te geven. 

27. Op dit ogenblik hebben 14 OISZ deze vragenlijst beantwoord. De globale resultaten worden weergegeven in  
 de onderstaande grafiek: 
 

Vaststelling nr. 6. Hoewel men een zekere heterogeniteit kan vaststellen in de antwoorden van de OISZ, 
kunnen er evenwel enkele denkpistes met betrekking tot de realisatie van de verbintenissen van de 
Staat worden uitgehaald. De sancties en de aanpassingsprocedure lijken punten te zijn waarvoor de 
instellingen meer betrokkenheid van de Federale Staat wensen. De problematiek van de budgettaire 
flexibiliteit van de Staat en dus van het contractualiseringssysteem (naleving van de begrotingsbereke
ningssystemen ingevoerd door de instellingen, de aanpassing van de begroting in functie van de nieuwe 
opdrachten en het probleem van de eigen inkomsten) lijkt eveneens een belangrijk struikelblok te vormen.     
 

Opmerking van de RSZ betreffende het meerjarig karakter en de aanpassing van de overeenkomsten: 
het is noodzakelijk dat het “meerjarig” karakter van het contractualiseringsproces blijft behouden en wordt 
nageleefd en dus ook dat er tegelijkertijd wordt voorzien in modaliteiten voor de automatische aanpassing van 
de overeengekomen regels (zoals de indexering van de begrotingsbedragen …) en dat mechanismen die ingaan 
tegen dit meerjarig karakter of het verlammen ervan worden uitgesloten (jaarlijks aanhangsel dat geen correcties 
of nieuwe opdrachten betreft).

Opmerking van de RKW betreffende de problemen die naar voor komen uit het onderzoek met betrekking 
tot de verbintenissen van de Staat: de RKW is zeker vragende partij voor de herziening van de procedure 
voor de aanpassing van de overeenkomsten, de naleving van het begrotingsberekeningssysteem ingevoerd en 
goedgekeurd door de Staat, de aanpassing van de begroting in functie van de nieuwe opdrachten, de oplossing 
van het probleem van de eigen inkomsten en – evenwel onder voorwaarden – de oplossing van het probleem van 
de sancties.

Realisatie van de verbintenissen van de Staat (2006-2007) 
volgens de OISZ

Voorwaardelijk gerealiseerde 
verbintenissen

32%

Gerealiseerde verbintenissen
47%

Niet gerealiseerde verbintenissen
21%
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Realisatie van de verbintenissen van de Staat volgens de OISZ

1
Naleving van de principes van het 
paritair beheer

                

2
Samenwerkingen met andere 
overheidsinstellingen

 nvt     nvt  nvt nvt      

3 Naleving van het Thesaurieplan    nvt   nvt  nvt  nvt     

4
Naleving van het overleg betreffende 
de regelgeving

        nvt       

5
Tijdige mededeling van de 
beslissingen van het conclaaf 

               

6
Nauwgezette opvolging van de 
uitvoering van de overeenkomst

               

7
Rekening houden met de 
invloedfactoren en met de genomen 
maatregelen

        nvt nvt      

8
Gemeenschappelijk redactioneel 
schema voor het jaarverslag

               

9
Toevoeging van de eigen inkomsten 
aan de beheersbegroting

  nvt  nvt  nvt nvt nvt nvt nvt  nvt  nvt nvt

10
Aanpassing van de enveloppe in geval 
van een bijkomende opdracht

 nvt      nvt nvt       

11
Snelle behandeling van de voorstellen 
voor overdrachten

 nvt     nvt nvt nvt nvt  nvt   nvt

12

Bespreking van de begroting 
wanneer er verschillen zijn tussen 
de berekeningswijze voorgesteld 
door de Staat en die van de instelling 
(personeelsenveloppe)

 nvt nvt    nvt nvt nvt  nvt   nvt  

13

Bespreking van de begroting 
wanneer er verschillen zijn tussen 
de berekeningswijze voorgesteld 
door de Staat en die van de instelling 
(werkingskredieten)

 nvt nvt     nvt nvt nvt nvt nvt  nvt nvt

14
Ondersteuning bij de invoering van 
een analytische boekhouding

           nvt   nvt

15 Invoering van een sanctiesysteem

16
Professionnalisering van de functie 
van regeringscommissaris

nvt

17
Aanpassing van de procedure voor de 
aanpassing van de overeenkomsten
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4. Processen en begrotingen
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DEEL 4 Processen en begrotingen 

28. In dit deel wordt geanalyseerd wanneer en hoe de belangrijkste stappen in het “leven” van de overeenkomst  
 (aanhangsel, opvolgingsverslagen, jaarlijks overleg, enz.) zijn verlopen. Vervolgens stelt het verslag het  
 effectief gebruik voor van de mogelijkheden inzake overdrachten en herinschrijvingen. Bovendien onderzoekt  
 de analyse eveneens of de OISZ de enveloppen hebben ontvangen zoals die werden onderhandeld in de  
 bestuursovereenkomst.

Deel 4.1. Opvolging en aanpassing van de overeenkomsten

29. In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de bestuursovereenkomst als “formeel instrument en proces” besproken.  
 Hierbij wordt er nagegaan welke formele stappen er wel en niet werden genomen in het kader van de  
 afsluiting, uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomsten. 

30. De onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststelling met betrekking tot de  
 gecontroleerde formele aspecten van de bestuursovereenkomst. Voor de analyse was voor veertien instellingen  
 de nodige informatie beschikbaar. 

Formeel aspect Vaststellingen

Aanpassingen aan de 
bestuursovereenkomsten

Naast de aanhangsels voor het jaar verlenging (2009), heeft één enkele OISZ een 
formeel aanhangsel ingediend, dat werd goedgekeurd en gepubliceerd. Voor twee 
andere OISZ is er even sprake geweest van een aanhangsel, maar de integratie van 
deze nieuwe opdrachten werd uitgesteld tot het aanhangsel voor 2009 of tot de 
volgende bestuursovereenkomst.  

Bestuursplan 3 instellingen maken een bestuursplan op voor de duur van de overeenkomst en 
10 instellingen maken jaarlijks een bestuursplan op. Voor één instelling wordt het 
plan driemaandelijks herzien en voor een andere is er geen plan opgemaakt. Bij het 
raadplegen van de regeringscommissarissen (toezicht) en de OISZ hierover, gaven 
deze over het algemeen aan dat de periode van het bestuursplan in geen geval een 
obstakel vormde voor aanpassingen daarvan, indien deze nodig zouden blijken. 

Protocol tussen de 
regeringscommis-
sarissen, het 
beheersorgaan en de 
administrateur-generaal

In 2006 werd een model van een tweede samenwerkingsprotocol opgemaakt 
door de FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met het College van OISZ. De 
erg uiteenlopende standpunten van de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Budget 
met betrekking tot de bepalingen van het nieuwe protocol hebben er evenwel toe 
geleid dat dit model nooit werd goedgekeurd. Daarom zijn thans de protocollen die 
werden afgesloten voor de eerste generatie overeenkomsten (of de regels die erin 
werden bepaald) nog steeds van toepassing. Voor één enkele OISZ is er een nieuw 
samenwerkingsprotocol afgesloten. 

Rapportering over 
de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst 
(activiteiten-verslagen)

Alle instellingen maken minstens een jaarverslag op. De meeste (13) OISZ maken 
ook een halfjaarlijks verslag op. Voor 4 OISZ wordt er ook een driemaandelijkse 
opvolging georganiseerd. In 6 OISZ is er een maandelijkse opvolging, maar deze 
reporting is over het algemeen bedoeld voor de administratie-generaal en/of het 
directiecomité. 

Jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst

Met betrekking tot de organisatie van het jaarlijks overleg en dus van de jaarlijkse 
opvolging van de uitvoering van de overeenkomst, zijn er verschillende scenario’s 
mogelijk: 
•	 Het	 overleg	 gebeurt	 enkel	 tijdens	 een	 vergadering	 van	 het	 beheerscomité	 (3	
OISZ);
•	Het	overleg	gebeurt	tijdens	een	vergadering	van	het	beheerscomité,	maar	wordt	
voorafgegaan door een voorbereidende vergadering / informele contacten tussen 
de commissarissen en de administratie-generaal (7 OISZ);
•	Het	overleg	gebeurt	tijdens	een	specifieke	vergadering	(buiten	het	kader	van	de	
vergaderingen van het beheerscomité) met de commissarissen, de administratie-
generaal en de vertegenwoordigers van het beheerscomité (4 OISZ);
Het overleg gebeurt tijdens een vergadering van het beheerscomité, maar wordt 
voorafgegaan door een voorbereidende vergadering met de commissarissen, de 
administratie-generaal en de vertegenwoordigers van het beheerscomité (1 OISZ).
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Evolutie nr. 3. Wat de organisatie van de opvolging van de bestuursovereenkomsten betreft, lijken de OISZ, net 
als voor de eerste generatie, de processen te beheersen. De jaarlijkse en halfjaarlijkse opvolging heeft zich 
zo goed als veralgemeend tot alle OISZ. Het ontbreken van aanhangsels en het gebrekkige gevolg dat werd 
gegeven aan twee mogelijke aanhangsels blijven op het probleem wijzen met betrekking tot de mogelijkheid 
om de overeenkomst tussentijds te wijzigen.    

Deel 4.2. Overdrachten en herinschrijvingen 

31. De instellingen zijn onderworpen aan specifieke regels op het vlak van het bijwerken van hun begrotingen en  
 hun boekhouding. Zo wordt de begroting van de instelling opgesplitst in een opdrachten- en een  
 beheersbegroting. De beheersbegroting omvat de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het beheer  
 van de instelling en bevat enkel limitatieve kredieten (met uitzondering van een aantal rubrieken zoals de  
 bijdragen, de uitgaven ingevolge gerechtelijke procedures en uitspraken, …). De beheersbegroting brengt de  
	 begrotingsartikelen	inzake	uitgaven	onder	in	de	volgende	drie	categorieën:	

		 •	 De	personeelsuitgaven;
		 •	 De	werkingsuitgaven;
		 •	 De	investeringsuitgaven.

32. In het kader van het responsabiliseringsbeleid, kregen de instellingen nieuwe mogelijkheden inzake de  
 overdracht van beheerskredieten, namelijk: 

		 •	 De	overdracht	van	kredieten	van	een	enveloppe	naar	een	andere	in	de	loop	van	een	zelfde	begrotingsjaar;
		 •	 De	 herinschrijving	 van	 de	 investeringskredieten	 (en	 van	 de	 werkingskredieten	 met	 betrekking	 tot	 het	 
   investeringsprogramma die nodig blijven voor de uitvoering van het investeringsprogramma) van een  
   begrotingsjaar in een ander begrotingsjaar. 

33. 14 OISZ hebben de gegevens met betrekking tot hun overdrachten en herinschrijvingen bezorgd. Voor deze  
 instellingen werd het volgende vastgesteld: 
 
		 •	 Overdrachten:	in	het	begrotingsjaar	2006	hebben	12	instellingen	van	deze	mogelijkheid	gebruik	gemaakt,	 
   voor een bedrag van 5.844.202 € (hetzij 0,64% van de 14 enveloppen1), en in het begrotingsjaar 2007  
   hebben 10 OISZ er gebruik van gemaakt, voor een bedrag van 4.475.185 € (hetzij 0,47 % van de 14  
   enveloppen). Tijdens de twee begrotingsjaren hebben minstens 13 instelling gebruik gemaakt van deze  
   mogelijkheid;
		 •	 Herinschrijvingen:	12	instellingen	hebben	kredieten	van	2005	heringeschreven	in	de	begroting	van	2006,	 
   voor een bedrag van 48.375.428,87 € (hetzij 5,2% van de 14 enveloppen), en 12 instellingen hebben  
   kredieten van 2006 heringeschreven in de begroting van 2007, voor een bedrag van 48.840.906,56 € (hetzij  
   5,10% van de 14 enveloppen). Tijdens de twee begrotingsjaren hebben minstens 13 instellingen gebruik  
   gemaakt van deze mogelijkheid; 
		 •	 Verdeling	over	de	OISZ:	

34. Het feit dat de instelling al dan niet gebruik maakt van deze mogelijkheden om kredieten over te dragen,  
 houdt op geen enkele manier een beoordeling in van de opportuniteit van deze overdrachten, noch van de  
	 efficiëntie	van	het	beheer	van	de	instelling.

Vaststelling nr. 7. Alle instellingen (waarvoor informatie beschikbaar was) hebben minstens één keer gebruik 
gemaakt van mogelijkheden tot overdracht of herinschrijving. De betrokken bedragen vertegenwoordigen 
ongeveer 5% van de beheersbegrotingen van de OISZ, maar voor sommige instellingen kunnen deze bedragen 
meer dan 10% van de beheersbegroting vertegenwoordigen.

1 
= laatste aangepaste begroting

Voor 14 OISZ
Percentage van de overdrachten en herinschrijven ten opzichte van de laatste aangepaste begrotingen

0 – 1% 1 % - 2% 3% - 5% 5% - 10% 10% - 15% + dan 15%

Begrotingsjaar 2006 3 OISZ 1 OISZ 5 OISZ 3 OISZ 1 OISZ 1 OISZ

Begrotingsjaar 2007 2 OISZ 4 OISZ 3 OISZ 3 OISZ 2 OISZ
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Deel 4.3. Respecteren van de enveloppen

35. Om de doelstellingen die in hun overeenkomst zijn opgenomen te kunnen realiseren, moeten de instellingen  
 de nodige middelen toegekend krijgen. Wanneer de begroting voor het eerste jaar van de overeenkomst  
 tegelijkertijd met de overeenkomst zelf wordt onderhandeld, moeten de begrotingen voor de jaren X+1  
 en X+2 vervolgens worden onderhandeld bij de opmaak van de respectievelijke jaarlijkse begrotingen. Deze  
 besprekingen gebeuren op basis van twee berekeningsmethoden: 

		 •	 De	 regels	 voor	 de	 indexering	 van	 de	 enveloppen	 (personeel	 en	 werking):	 iedere	 overeenkomst	 
   bepaaltexpliciet dat bij een ongewijzigd beleid elk van de twee volgende jaren de bedragen van elke  
   categorie van uitgaven zullen worden geherwaardeerd volgens deze methode. De toekenning van deze  
   geïndexeerde begrotingen betekenen dus een formele verbintenis vanwege de Federale Staat;
		 •	 De	berekeningswijze	eigen	aan	de	instelling	die	eerder	de	behoeften	vertegenwoordigt	die	de	instellingen	 
   uitdrukken met het oog op de realisatie van doelstellingen en de projecten: ook al verbindt de Federale  
   Staat zich er niet formeel toe om enveloppen toe te kennen op basis van deze methodes, de volgens deze 
   berekeningswijzen berekende begrotingen blijven een belangrijke basis met het oog op de uitvoering van  
   de overeenkomst.

Opmerking van de RKW betreffende de naleving van de enveloppen op basis van de berekeningsmethode 
van de OISZ:  vanaf het ogenblik dat de Regering de berekeningswijze goedkeurt, lijk het logisch dat de Staat zich 
ertoe verbindt de enveloppen toe te kennen op basis van deze methode.

36. Met betrekking tot de naleving van de enveloppen op basis van de berekeningswijze hebben 10 instellingen  
 gegevens bezorgd die een analyse mogelijk maken. Voor deze instellingen werd het volgende vastgesteld:

		 •	 In	 2007	 werd	 96,76%	 van	 de	 berekende	 enveloppen	 toegekend,	 wat	 een	 nettoverschil	 betekent	 van	 
   - 21.187.464,74 € tussen de berekende en de toegekende enveloppen;
		 •	 In	 2008	 werd	 97,92%	 van	 de	 berekende	 enveloppen	 toegekend,	 wat	 een	 nettoverschil	 betekent	 van	 
   - 14.049.349,74 € tussen de berekende en de toegekende enveloppen;
		 •	 Verdeling	over	de	instellingen:	

37. Met betrekking tot de naleving van de enveloppen op basis van de indexeringsregels hebben 12 instellingen  
 gegevens bezorgd die een analyse mogelijk maken. Voor deze instellingen werd het volgende vastgesteld: 

		 •	 In	 2007	 werd	 102,46%	 van	 de	 contractueel	 verschuldigde	 enveloppen	 toegekend,	 dat	 wat	 een	 verschil	 
   betekent van + 18.929.313,17 € tussen de enveloppen verschuldigd op basis van de indexeringsregels en  
   de toegekende enveloppen;
		 •	 In	2008	werd	100,82%	van	de	contractueel	verschuldigde	enveloppen	toegekend,	wat	een	verschil	betekent	 
   van + 6.512.895,88 € tussen de enveloppen verschuldigd op basis van de indexeringsregels en de toegekende  
   enveloppen;
		 •	 Verdeling	over	de	instellingen:	

Vaststelling nr. 8. Wat het respecteren van de begrotingsenveloppen (voor de OISZ waarvoor er gegevens 
beschikbaar waren) betreft, variëren de resultaten sterk van instelling tot instelling. Geen enkele instelling 
heeft echter het bedrag ontvangen berekend op haar berekeningswijze. Wat de genormeerde enveloppen 
betreft, hebben voor het begrotingsjaar 2007 4 OISZ (op 12) en voor het begrotingsjaar 2008 9 OISZ (op 12) 
minstens 100% ontvangen van de enveloppe berekend op basis van de indexeringsregels.  

Voor 10 OISZ
Percentage van de berekende begroting dat werd toegekend

93% - 95% 95% - 97% 97% - 99 % 99% - 100 % 100%

Begrotingsjaar 2007 2 OISZ 3 OISZ 4 OISZ 1 OISZ

Begrotingsjaar  2008 1 OISZ 3 OISZ 1 OISZ 3 OISZ 2 OISZ

Voor 12 OISZ
Percentage van de geïndexeerde begroting dat werd toegekend

- 97% 97%-98% 98%-100% 100% 100%-101% +101%

Begrotings-jaar 2007 1 OISZ 7 OISZ 1 OISZ 3 OISZ

Begrottings-jaar 2008 1 OISZ 2 OISZ 2 OISZ 2 OISZ 5 OISZ
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Samenvatting van de vaststellingen en 
prioritaire aandachtspunten
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Samenvatting van de vaststellingen en prioritaire 
aandachtspunten

Vaststellingen en prioritaire aandachtspunten met betrekking tot de inhoud van de overeenkomsten en 
de verslagen

Vaststelling nr. 1. Er zijn vrij grote inspanningen geleverd om de kwaliteit en de invloedfactoren te omkaderen 
en om nieuwe instrumenten in te voeren zoals de interne audit en de analytische boekhouding. Omdat deze 
projecten nog steeds lopen, is het belangrijk dat deze inspanningen worden onderhouden en ondersteund worden 
door de Federale staat en zijn verschillende diensten. In dat kader zou het gepast zijn om na te denken over 
de manier waarop de “kleine” of “gemiddelde” instellingen deze dynamiek kunnen onderhouden en nieuwe 
beheerstechnieken	kunnen	invoeren	in	het	beperkte	kader	van	hun	financiële	middelen.	Het	zou	ook	gepast	zijn	
om met de overeenkomstsluitende partijen na te denken over de toekomst van de overeenkomsten om hun 
innoverend karakter te bewaren.

Vaststelling nr. 2. Er werden 1.530 realisatienormen bepaald voor de 1.203 te evalueren doelstellingen.

Vaststelling nr. 3. Bij de analyse werd vastgesteld dat in de overeenkomsten een groot aantal performantienormen 
werden opgesteld in termen van actieprincipes (344 normen, hetzij 28,60%) of in termen van na te leven 
generische termijnen (94 normen, hetzij 7,81%). De realisatie van deze normen die meer algemeen zijn bepaald, 
is over het algemeen moeilijker te controleren. Hoewel deze normen legitiem kunnen zijn door de ervaring of de 
aard van de opdracht, moeten de instellingen aangemoedigd worden om te analyseren of er in de toekomst geen 
performantienormen in termen van resultaten of prestaties zouden kunnen worden bepaald voor de betrokken 
doelstellingen.  

Vaststelling nr. 4. Ondanks de vastgestelde verbetering op het vlak van de kwaliteit van de documenten, blijft er 
nog ruimte voor verbetering. Wanneer de contracten in hun geheel geen problemen meer lijken te stellen, moeten 
er extra inspanningen worden geleverd om de volledigheid van de verslagen te optimaliseren. De overgrote 
meerderheid van de overblijvende problemen op het vlak van informatie (91 doelstellingen op 120, hetzij 75,83% 
van de doelstellingen met problemen of 7,56% van alle doelstellingen) vloeien voort uit het ontbreken van 
informatie over de behaalde resultaten of uit de ontoereikendheid van deze informatie. In dat kader moeten er 
verder inspanningen worden geleverd met het oog op de systematisering van de boordtabellen en de opname 
van een “toekomstbenadering” in de verslagen.  

Vaststellingen en prioritaire aandachtspunten met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen en 
verbintenissen

Vaststelling nr. 5. De stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst varieert over de 
instellingen. Toch is het globale beeld positief en kan gesteld worden dat het merendeel van de instellingen het 
merendeel van hun operationele doelstellingen op dit ogenblik realiseert. Het aantal gerealiseerde doelstellingen 
en voorwaardelijk gerealiseerde doelstellingen bedraagt respectievelijk 756 (78,91%) en 137 (14,3%). Het aantal 
niet-gerealiseerde doelstelling blijft erg klein, namelijk 67 doelstellingen (6,78%). 

Vaststelling nr. 6. Hoewel men een zekere heterogeniteit kan vaststellen in de antwoorden van de OISZ, kunnen er 
evenwel enkele denkpistes met betrekking tot de realisatie van de verbintenissen van de Staat worden uitgehaald. 
De sancties en de aanpassingsprocedure lijken punten te zijn waarvoor de instellingen meer betrokkenheid van de 
Federale staat wensen. De problematiek van de budgettaire flexibiliteit van de Staat en dus van het contractuali-
seringssysteem (naleving van de begrotingsberekeningssystemen ingevoerd door de instellingen, de aanpassing 
van de begroting in functie van de nieuwe opdrachten en het probleem van de eigen inkomsten) lijkt eveneens 
een belangrijk struikelblok te vormen.

Vaststellingen en prioritaire aandachtspunten met betrekking tot de processen en begrotingen

Vaststelling nr. 7. Alle instellingen (waarvoor informatie beschikbaar was) hebben minstens één keer gebruik 
gemaakt van mogelijkheden tot overdracht of herinschrijving. De betrokken bedragen vertegenwoordigen 
ongeveer 5% van de beheersbegrotingen van de OISZ, maar voor sommige instellingen kunnen deze bedragen 
meer dan 10% van de beheersbegroting vertegenwoordigen.     
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Vaststelling nr. 8. Wat het respecteren van de begrotingsenveloppen (voor de OISZ waarvoor er gegevens 
beschikbaar	waren)	betreft,	variëren	de	resultaten	sterk	van	instelling	tot	instelling.	Geen	enkele	instelling	heeft	
echter het bedrag ontvangen berekend op haar berekeningswijze. Wat de genormeerde enveloppen betreft, 
hebben voor het begrotingsjaar 2007 4 OISZ (op 12) en voor het begrotingsjaar 2008 9 OISZ (op 12) minstens 
100% ontvangen van de enveloppe berekend op basis van de indexeringsregels.  

Vastgestelde evoluties ten opzichte van eerste generatie overeenkomsten

Evolutie nr. 1 De kwaliteit van de informatie opgenomen in de overeenkomsten en de verslagen is duidelijk 
verbeterd ten opzichte van de eerste generatie overeenkomsten. Het percentage doelstellingen met een probleem 
op	het	vlak	van	informatie	of	doelstellingen	die	niet	konden	worden	geëvalueerd	is	verminderd	met	meer	dan	
twee derden. Met betrekking tot de volledigheid van de informatie is er vastgesteld dat …

	 	 •	 Er	bij	120	doelstellingen	problemen	zijn	op	het	vlak	van	informatie	(358	voor	de	eerste	overeenkomsten),	 
   dat betekent bij 9,98% van alle doelstellingen (tegenover 29,98% voor de eerste overeenkomsten).
	 	 •	 Deze	problemen	op	het	vlak	van	informatie	ervoor	zorgden	dat	voor	67	doelstellingen	(216	voor	de	eerste	 
   overeenkomsten), de graad van realisatie niet kon worden vastgesteld. Het aantal doelstellingen met  
   een score “gedeeltelijke informatie” vertegenwoordigt 5,57% van alle doelstellingen (tegenover 18,09%  
   voor de eerste overeenkomsten).

Evolutie nr. 2. Ten opzichte van de overeenkomsten van de eerste generatie, is er geen enkel significant verschil 
(een verschil van meer dan 5%) vastgesteld met betrekking tot de graad van realisatie. Het niveau van het 
percentage gerealiseerde doelstellingen (- 5,28%), niet-gerealiseerde doelstellingen (+ 0,33%) en voorwaardelijk 
gerealiseerde doelstellingen (+ 4,96%) bevestigt een positieve realisatiegraad die overeenstemt met die van de 
eerste generatie overeenkomsten.

Evolutie nr. 3. Wat de organisatie van de opvolging van de bestuursovereenkomsten betreft, lijken de OISZ, net 
als voor de eerste generatie, de processen te beheersen. De jaarlijkse en halfjaarlijkse opvolging heeft zich zo 
goed als veralgemeend tot alle OISZ. Het ontbreken van aanhangsels en het gebrekkige gevolg dat werd gegeven 
aan twee mogelijke aanhangsels blijven op het probleem wijzen met betrekking tot de mogelijkheid om de 
overeenkomst tussentijds te wijzigen.     
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Bijlage: methodologische nota
Voorgelegd aan het College van OISZ op 4 juli 2008 en meegedeeld aan de toezichthoudende ministers op 23 september 

2008

1. Er wordt voorgesteld dat het analyseverslag zou bestaan uit 15 individuele verslagen (één per overeenkomst)  
 en een globaal syntheseverslag, gebaseerd op de individuele verslagen, met het oog op de formulering van  
 gemeenschappelijke conclusies voor de 15 bestuursovereenkomsten. 

Geanalyseerde punten

2. In de verschillende verslagen zouden de volgende thema’s aan bod kunnen komen: 

		 •	 De	analyse	van	de	gebruikte	documenten;
		 •	 De	analyse	van	de	realisatie	van	de	operationele	doelstellingen;
		 •	 De	 analyse	 van	 de	 belangrijkste	 feiten	 met	 betrekking	 tot	 de	 opvolging	 en	 de	 aanpassing	 van	 de	 
   overeenkomsten;
		 •	 De	analyse	van	de	begrotingsenveloppen;
		 •	 De	analyse	van	de	uitvoering	van	de	verbintenissen	van	de	federale	staat.	

3. In het kader van de analyse van de gebruikte documenten worden de overeenkomsten en de verslagen  
 onderzocht. Er dient evenwel eraan herinnerd te worden dat de analyse die wordt uitgevoerd geen audit  
 zal zijn met betrekking tot de kwaliteit van deze documenten. De conclusies van deze analyses dienen enkel  
 om eventuele denkpistes voor te stellen met het oog op de opmaak van een bestuursovereenkomst van de  
 3e generatie;

4. In het kader van de analyse van de realisatie van de doelstellingen, stelt het verslag de graad van realisatie vast  
 van de doelstellingen en de projecten, zoals die werd vastgesteld tijdens de eerste twee jaarlijkse overlegrondes.  
 De analyse houdt ook rekening met de invloedfactoren. Deze worden trouwens gegroepeerd in een daartoe  
 speciaal bestemde analysefiche;

5. In het kader van de analyse van de belangrijkste feiten met betrekking tot de opvolging en de aanpassing  
 van de overeenkomsten, wordt er geanalyseerd wanneer en hoe de belangrijkste stappen van het “leven”  
 van de overeenkomst (aanhangsel, opvolgingsverslagen, jaarlijks overleg, enz.) zijn verlopen;

6. In het kader van de analyse van de begrotingsenveloppen, geeft het verslag een overzicht van het effectieve  
 gebruik van de mogelijkheden inzake overdrachten en herinschrijvingen. Bovendien onderzoekt de analyse  
 ook of de OISZ de evenloppen hebben ontvangen zoals die werden onderhandeld in de  
 bestuursovereenkomst;

7. In het kader van de analyse van de realisatie van de verbintenissen van de Federale Staat, stelt het verslag  
 vast of de Staat zijn globale en individuele verbintenissen (ingeschreven in de bestuursovereenkomsten) is  
 nagekomen.

Werkwijze

8. Zowel het individueel verslag als de analysefiches (bijlagen) worden aan elke OISZ toegestuurd voor analyse,  
 commentaar of zelfs om bepaalde aanpassingen te vragen. Alle commentaren van de betrokken OISZ (met 
 uitzondering van specifieke opmerkingen die rechtstreeks in de tekst worden opgenomen) worden als  
 dusdanig opgenomen in het verslag.  

9. Het individueel verslag bestaat uit zes bijlagen: 

		 •	 Bijlage	1:	analyse	van	de	documenten;
		 •	 Bijlage	2:	stand	van	zaken	met	betrekking	tot	de	realisatie	van	de	doelstellingen	en	de	projecten;
		 •	 Bijlage	3:	beschrijving	van	de	invloedfactoren;
		 •	 Bijlage	4:	belangrijke	feiten	met	betrekking	tot	de	opvolging	en	de	aanpassing	van	de	overeenkomst;
		 •	 Bijlage	5:	belangrijke	feiten	met	betrekking	tot	het	gebruik	van	de	overdrachten	en	de	vaststelling	van	de	 
   jaarlijkse enveloppen;
		 •	 Bijlage	6:	naleving	van	de	verbintenissen	van	de	Federale	staat.
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10. Bijlagen 1, 2 en 3 worden opgemaakt door de FOD Sociale Zekerheid en worden voor commentaar en eventuele  
 aanpassingen naar alle OISZ verstuurd;

11. Voor bijlage 4 stuurt de FOD Sociale Zekerheid naar de Regeringscommissaris een “lege” template die hij voor  
 zijn instelling dient in te vullen;

12. Voor bijlagen 5 en 6 stuurt de FOD Sociale Zekerheid naar elke instelling een template die ingevuld dient te  
 worden;

13. Het globale syntheseverslag zal voor commentaar en eventuele aanpassingen worden voorgelegd aan het  
 College van OISZ. 

Timing

14. Uitvoering van de analyse: 

		 •	 Versturen	van	de	lege	bijlagen	4,	5	en	6	door	de	FOD	Sociale	Zekerheid:	juli	2008;
		 •	 Versturen	van	de	ingevulde	bijlagen	4,	5	en	6	door	de	OISZ	en	de	commissarissen:	eind	september	2008;
		 •	 Versturen	van	de	ingevulde	bijlagen	1,	2	en	3	naar	de	OISZ	door	de	FOD	Sociale	Zekerheid:	eind	september	 
   2008;

15. Contradictoir debat 

		 •	 Versturen	van	de	commentaren	met	betrekking	tot	bijlagen	1,	2	en	3	door	de	OISZ:	midden	oktober	2008;
		 •	 Versturen	 van	 het	 individueel	 verslag	 naar	 elke	 OISZ	 door	 de	 FOD	 Sociale	 Zekerheid:	 midden	 november	 
   2008;
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