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Abstract 

 
De bestuursovereenkomsten van volgende tien Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid traden in werking op 1 januari 2002 en liepen op 31 december 2004 af: RSZ, 
RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, FAO, KSZ, RSVZ, RVA. Vijf overblijvende instellingen 
(HZIV, HVKZ, FBZ, DOSZ, HVW) hebben een bestuursovereenkomst afgesloten voor de 
periode van 01 januari 2003 t.m 31 december 2005.  
 
Het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid stipuleert dat de 
Voogdijminister verslag zal uitbrengen aan de Ministerraad over de eerste 
bestuursovereenkomst met de instellingen, en dit gedurende de zevenentwintigste 
maand na de inwerkingtreding ervan ( KB van 3april 1997 ;art 8, § 3).  
 
De Directie–generaal Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid heeft in haar 
ondersteunende taak van beleidsevaluatie een rapport over de uitvoering van iedere 
bestuursovereenkomst opgesteld in opdracht van de Voogdijministers .  
• Minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael  
• Minister van Werk F. Van Den Bossche / P. Vanvelthoven  
• Minister van Pensioenen B. Tobback  
• Minister van Sociale Zaken R. Demotte  
• Minister van Middenstand en Landbouw S. Laruelle  
• De staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap G. Mandaila 

Malamba  
 
De conclusies van deze 15 individuele rapporten werden in twee syntheseverslagen 
gebundeld, één met betrekking tot de uitvoering van de 10 bestuursovereenkomsten 
2002-2004 en de tweede met betrekking tot de uitvoering van de vijf resterende 
bestuursovereenkomsten (2003-2005). 
 
Deze twee verslagen hebben dezelfde doelstellingen gehanteerd:  
• Een inventarisering van de interne en externe factoren die een mogelijke impact 

uitoefenden op de uitvoering van de betrokken bestuursovereenkomsten;  
• Een stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de door 

de evaluatie gedekte begrotingsjaren;  
• Een inventarisering van de belangrijkste feiten met betrekking tot de opmaak, het 

afsluiten en de opvolging en gebruik van de bestuursovereenkomsten, met het oog 
op de onderhandelingen voor de nieuwe bestuursovereenkomsten  

 
De Ministerraad heeft akte genomen van het eerste verslag op 3 december 2004 en van 
het tweede verslag op 31 maart 2006. 



  ii

 
 
 
Structuur van elk Globaal Syntheseverslag  
 
1. Inleiding en situering 
 
2. Leeswijzer, waarin het kader van de opdracht wordt toegelicht.  
 
3. Globale conclusies en samenvatting van de bevindingen 
 
4. Overzicht van de bevindingen en bespreking per geanalyseerd aspect 

 In eerste instantie wordt de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten gegeven en besproken. Hierbij wordt er eveneens 
een overzicht gegeven van de belangrijkste interveniërende factoren die door de 
instellingen worden aangegeven m.b.t. de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst.  

 In tweede instantie wordt het gebruik van de bestuursovereenkomst als 
”formeel instrument en proces” besproken. Hierbij wordt er gekeken welke 
formele stappen er (wel en niet) werden genomen in het kader van de afsluiting, 
uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomst.  

 In derde instantie worden de belangrijkste documenten die ontwikkeld worden 
in het kader van de contractuele relatie onder de loep genomen. Het gaat hierbij 
om de bestuursovereenkomst en de rapporteringsdocumenten. Hierbij wordt 
aandacht geschonken aan de vorm, structuur en inhoud van deze documenten. 
Bij de bespreking wordt er ook expliciet aandacht geschonken aan het leertraject 
dat de instellingen hebben doorlopen.  

 In vierde instantie wordt besproken in welke mate gebruik werd gemaakt van de 
budgettaire mogelijkheden die aan de instellingen werden toegekend in 
het kader van de responsabilisering. 

 
5. Overzicht van de geformuleerde aandachts- en actiepunten 
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Deel 1. Globaal syntheseverslag over de 
uitvoering van de tien bestuursovereenkomsten 
2002-2004 
 

1. Inleiding en situering  
 
Het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 op de responsabilisering legt vast dat de 
voogdijminister verslag zal uitbrengen aan de ministerraad over de eerste 
bestuursovereenkomst, en dit gedurende de zevenentwintigste maand na de 
inwerkingtreding ervan (art 8, § 3). 
 
De bestuursovereenkomsten van volgende tien Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid traden in werking op 1 januari 2002: RSZ, RVP, RJV, RKW, RIZIV, RSZPPO, 
FAO, KSZ, RSVZ, RVA. De verschillende voogdijministers zijn gehouden een verslag op te 
maken over deze eerste bestuursovereenkomsten. Het overzicht van de voogdij volgt 
hieronder: 
 
OISZ Voogdijministers 
RSZ Minister van Werk F. VAN DEN BOSSCHE 

Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
RVP Minister van Pensioenen B. TOBBACK 
RJV Minister van Werk F. VAN DEN BOSSCHE 
RKW Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE  

De staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een   
handicap G. MANDAILA MALAMBA 

RIZIV Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
RSZPPO Minister van Binnenlandse Zaken P. DEWAEL 

Minister van Pensioenen B. TOBBACK 
Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 

FAO Minister van Werk F. VAN DEN BOSSCHE 
KSZ Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 

Minister van Werk F. VAN DEN BOSSCHE 
RSVZ Minister van Middenstand en Landbouw S. LARUELLE 

(inzake de opdrachten sector pensioenen is de Minister 
van Pensioenen B. TOBBACK mede bevoegd) 

RVA Minister van Werk F. VAN DEN BOSSCHE 
 
Er werd besloten om dit verslag op een eenvormige wijze op te stellen voor alle 
bestuursovereenkomsten, onder de coördinatie van de DG Sociaal Beleid van de FOD 
Sociale Zekerheid en van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  
 
De verslaggeving gebeurt op twee niveaus:  

 Een verslag per bestuursovereenkomst, en dus ook per instelling, over de 
uitvoering van de Bestuursovereenkomst 2002-2004; 

 Een globaal syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en 
aandachtspunten met betrekking tot alle bestuursovereenkomsten. 

 
Dit is het globale syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en 
aandachtspunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten 2002-2004, over de verschillende 
instellingen heen.  

 
Dit verslag en de verslagen per instelling werden opgesteld volgens een methodiek die 
werd uitgewerkt in de nota “Methodologie voor de opmaak van het verslag van de 
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voogdijminister(s) over de bestuursovereenkomsten met de Openbare Instellingen van 
de Sociale Zekerheid” . Deze nota gaat als bijlage. 
 
Dit verslag heeft een dubbele doelstelling:  

 Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, hierbij duidelijk rekening houdend met het feit dat de 
looptijd van de overeenkomst nog niet is afgelopen. 

 Aanreiken van aandachtspunten m.b.t. het proces en het instrument 
‘bestuursovereenkomst’.  
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2. Leeswijzer 
 
Bij het lezen van dit verslag moet er rekening gehouden worden met de specifieke 
context ervan, evenals met de specifieke context van de bestuursovereenkomsten die 
het onderwerp van het verslag vormen.  

2.1 Context van het verslag 
 
 Het verslag wordt voorgelegd door de  voogdijministers van de openbare instellingen 

van sociale zekerheid. Het verslag is dus opgesteld in opdracht van één van de 
contracterende partijen van de bestuursovereenkomsten, en dit met volgende 
dubbele doelstelling:  

o Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst,  

o Aanreiken van aandachtspunten m.b.t. het proces en het instrument van de 
bestuursovereenkomst.  

Het verslag moet gelezen worden vanuit de wens van de voogdijministers op een 
constructieve ontwikkeling van de invulling en het gebruik van de 
bestuursovereenkomsten.  
 

 De opmaak van dit verslag werd vastgelegd in het KB van 3 april 1997. Dit verslag 
staat los van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van elk van de 
bestuursovereenkomsten. De coördinatie van de informatieverzameling en de 
gegevensanalyse voor de opmaak van dit verslag werd opgenomen door de FOD 
Sociale Zekerheid i.s.m. de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.   
 

 Het verslag werd opgesteld aan de hand van een uitgewerkte methodiek, die is 
opgenomen als bijlage. Binnen de methodiek werd vastgelegd dat bij de opmaak van 
het verslag enkel gebruik werd gemaakt van de formele documenten m.b.t. het 
afsluiten en de uitvoering van de bestuursovereenkomst opgesteld door de 
instellingen en de regeringscommissarissen.  
 

 De opzet van het verslag geeft duidelijk aan dat het verslag niet kan worden 
beschouwd als een audit van de instellingen in hun geheel of van hun 
prestatiemeetsystemen. Het verslag heeft enkel betrekking op de uitvoering van de 
verbintenissen opgenomen in de bestuursovereenkomst. 
 

2.2 Context van de bestuursovereenkomsten 
 
 De eerste bestuursovereenkomsten zijn nog lopend 

De bestuursovereenkomsten met de tien openbare instellingen van sociale zekerheid 
die het onderwerp vormen van dit verslag, hebben een looptijd van 2002 tot en met 
2004 (drie jaren). Dit betekent dat op het ogenblik van de opmaak van dit verslag 
slechts rekening kan worden gehouden met de uitvoering in de eerste twee jaren. De 
lezer moet dan ook begrijpen dat de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst (m.b.t. alle geanalyseerde aspecten) slechts een intermediaire 
evaluatie is. De instellingen hebben in 2004 nog de mogelijkheid om een aantal 
doelstellingen te realiseren, voor het einde van de looptijd van de 
bestuursovereenkomst.   

 
 De bestuursovereenkomsten werden voor de eerste keer afgesloten 

In 2002 werden voor het eerst bestuursovereenkomsten afgesloten met de openbare 
instellingen van sociale zekerheid. Het afsluiten van deze bestuursovereenkomsten 
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moet wel heel duidelijk gezien worden in een globaal moderniseringsproces dat al een 
ganse tijd loopt binnen de sector. Toch is het logisch dat de verschillende 
contracterende partijen een leerproces moeten doorlopen t.a.v. de 
bestuursovereenkomst als instrument. Dit verslag probeert in haar beoordeling dan 
ook rekening te houden met dit leerproces en probeert hieruit een aantal 
aandachtspunten te distilleren voor de toekomstige bestuursovereenkomsten.  

 
 De bestuursovereenkomsten hebben betrekking op het beheer van de 

instellingen                              
De lezer moet zich bewust zijn van de scope van de bestuursovereenkomsten. De 
bestuursovereenkomsten hebben betrekking op de doelmatige besteding van de 
beheerskredieten. De opdrachtenkredieten en hun besteding worden niet gevat door 
de bestuursovereenkomst. De politieke overheid blijft bevoegd voor het bepalen van 
het sociaal beleid met eerbiediging van de overlegprocedures met de sociale partners.  
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3. Globale conclusies en samenvatting van de 
bevindingen  

 
Hieronder worden een aantal globale conclusies geformuleerd m.b.t. de 
bestuursovereenkomsten, en worden de belangrijkste bevindingen m.b.t. de 
verschillende geanalyseerde aspecten samengevat. Een meer uitgebreide analyse van 
deze aspecten volgt in het volgende hoofdstuk.  

3.1 Algemene conclusies  
 

 Het afsluiten van de bestuursovereenkomsten heeft een dynamiek gecreëerd of 
bestendigd binnen de instellingen. Binnen de instellingen werden aanzienlijk 
inspanningen verricht om meer planmatig te werken, duidelijker doelstellingen te 
definiëren en deze doelstellingen systematisch op te volgen door middel van 
prestatiemeting en boordtabellen. Bijzonder positief is het feit dat de instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om een interne dynamiek rond de 
bestuursovereenkomsten, meestal voortbouwend op de al lopende 
moderniseringsinitiatieven. Uit de rapporten bleek dat in veel instellingen interne 
cellen en werkgroepen zijn opgericht om de onderhandeling van de 
bestuursovereenkomsten voor te bereiden en te werken aan de uitvoering ervan. 
Dit heeft het eigenaarschap van de bestuursovereenkomsten verhoogd. 

 De bestuursovereenkomsten en de rapportering over de uitvoering dragen bij tot 
een verhoogd inzicht en een verhoogde transparantie rond de doelstellingen en 
werking van de openbare instellingen van sociale zekerheid voor alle betrokkenen. 
Dit verhoogde inzicht zal ook toelaten aan de Staat om met betere kennis de 
volgende bestuursovereenkomst af te sluiten. 

 Met het afsluiten van de bestuursovereenkomsten en de rapportering erover speelt 
men duidelijk in op internationale tendensen m.b.t. de organisatie van de sociale 
zekerheid en de overheid in zijn geheel.  

3.2 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. de doelrealisatie  
 

 Uit de analyse blijkt dat het merendeel van de instellingen het merendeel van zijn 
doelstellingen realiseert. Het aantal niet gerealiseerde doelstellingen is relatief 
beperkt. 

 Toch wordt er ook vastgesteld dat er nog heel wat doelstellingen zijn waarvoor het 
projectteam op basis van de bij de methodologie weerhouden informatiebronnen 
niet in staat was om een uitspraak te formuleren rond de al of niet realisatie van de 
doelstellingen. Om deze reden kwamen deze doelstellingen niet in aanmerking bij 
de vaststelling van de doelrealisatie van de instellingen.  

 Uit de analyse blijkt zeer duidelijk dat de bestuursovereenkomsten als een 
hefboominstrument kunnen worden gehanteerd om binnen de instellingen animo te 
creëren rond bepaalde beleidsprioriteiten (bv. de bepalingen van het handvest van 
de sociaal verzekerde). 

 De instellingen geven in hun rapportering relatief weinig interne en externe factoren 
aan die invloed hebben gehad op de realisatie van de doelstellingen. De meest 
aangehaalde factoren zijn de grote informatiseringsprojecten en de afhankelijkheid 
van andere actoren uit het netwerk van de sociale zekerheid. Het lijkt aangewezen 
te onderzoeken hoe deze transversale aspecten beter kunnen worden geïntegreerd 
in de bestuursovereenkomsten.   
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3.3 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. het formele 
proces 

 
 Het in het KB van 3 april 1997 uitgetekende proces voor afsluiting en opvolging van 

de bestuursovereenkomsten werd voor het merendeel van de instellingen formeel 
correct nageleefd. Toch blijkt uit de analyse dat er kan worden overwogen om 
bepaalde procedures te vereenvoudigen of aan te passen. Zo lijkt het aangewezen 
om:  

o de onderhandelingen tussen de contracterende partijen op een meer 
gestructureerde wijze te organiseren,  

o te onderzoeken of de inhoudelijke aanpassing van de bestuursovereenkomst 
vereenvoudigd kan worden (in de onderzochte periode beperkten de formele 
aanpassingen zich tot een aanpassing van de beheerskredieten en werden 
verschillende inhoudelijke voorstellen tot aanpassing van de instellingen 
formeel niet goedgekeurd); 

o de aangewezen invulling van het bestuursplan en haar relatie met de 
bestuursovereenkomst verder uit te klaren, vermits dit nu verschillend wordt 
ingevuld door de instellingen; 

o te onderzoeken of er meer uniforme richtlijnen kunnen worden vastgelegd 
aangaande de invulling van de jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst. 
 

3.4 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. de vorm en 
inhoud van de bestuursovereenkomst en de 
rapporteringsdocumenten 

 
 De invulling van de bestuursovereenkomst verschilt over de instellingen. Dit verschil 

heeft vooral betrekking op de mate waarin er binnen de bestuursovereenkomst 
concrete operationele doelstellingen worden opgenomen. 

 Uit de analyse blijkt dat de instellingen sinds het afsluiten van de 
bestuursovereenkomsten verder hebben gewerkt aan de uitwerking van operationele 
doelstellingen m.b.t. de opdrachten en aan de aanvulling en verfijning van de 
gehanteerde normen. 

 De rapportering over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten is qua invulling 
sterk verschillend over de instellingen. Er moet onderzocht worden welke initiatieven 
kunnen worden genomen m.b.t. de rapportering per instelling , zodat op basis 
hiervan een meer globale rapportering mogelijk wordt.  

 Uit de analyse blijkt duidelijk dat de instellingen aanzienlijke inspanningen hebben 
geleverd om hun prestaties te meten en hierover te rapporteren. Toch blijkt dat er 
globaal genomen, en voor een aantal instellingen in het bijzonder, nog heel wat 
operationele doelstellingen zijn waarvoor in de rapportering geen prestatie-informatie 
wordt gegeven. Hierrond is er bij een aantal instellingen nog een progressiemarge.  

3.5 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. het gebruik van 
de toegekende budgettaire mogelijkheden in het kader van 
de responsabilisering 
 
 Globaal blijkt dat de instellingen nog slechts in relatief beperkte mate gebruik maken 

van de nieuwe mogelijkheden inzake overdrachten binnen de beheerskredieten van 
een begrotingsjaar. Het lijkt aangewezen om te onderzoeken hoe het gebruik van 
deze mogelijkheden verder vereenvoudigd kan worden.  
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4. Overzicht van de bevindingen en bespreking 
per geanalyseerd deelaspect 

 

4.1 Stand van zaken van uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten 
 
4.1.1. Inleiding 
 
Binnen dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten gegeven en besproken. Hierbij wordt er eveneens een 
overzicht gegeven van de belangrijkste interveniërende factoren die door de instellingen 
worden aangegeven m.b.t. de uitvoering van de bestuursovereenkomst.  
 
4.1.2. Vaststellingen  
 
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:  
 
 
Categorieën m.b.t. de 
doelrealisatie 

Omschrijving 

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 (bv. 
voorziene actie werd gerealiseerd op later dan voorziene 
datum, norm werd niet behaald voor 2002 maar wel voor 
2003,…)  

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 2003 

Dit betreft doelstellingen waarvoor de norm of 
realisatiedatum specifiek voorzien is voor 2004, en die 
derhalve nog niet kunnen worden beoordeeld. 

Bijkomende categorie Omschrijving 
Partiële informatie Op basis van de in de methodologie weerhouden 

informatiebronnen was het projectteam niet in staat om 
een uitspraak te formuleren rond de al of niet realisatie 
van bepaalde doelstellingen. Deze doelstellingen kwamen 
bijgevolg niet in een van de categorieën m.b.t. de 
doelrealisatie voor. 

 
Onderstaande samenvattende grafiek geeft aan, voor het geheel van de vastgestelde 
operationele doelstellingen over alle instellingen heen, , in welke mate ze 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).  
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Bij het interpreteren  van deze samenvattende grafiek moer er rekening worden 
gehouden met volgende aspecten:  

 Er wordt geen indicatie gegeven van 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 wordt in de grafiek enkel de categorieën opgenomen m.b.t. de doelrealisatie 
van de instellingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stand van Zaken van de Uitvoering van de Bestuursovereenkomsten 
2002-2004

Aantal doelstellingen met 
scope verder dan 2003

(79 doelstellingen)

Aantal niet gerealiseerde  
doelstellingen 

(46 doelstellingen) 

Aantal voorwaardelijk  
gerealiseerde  
doelstellingen 

(37 doelstelling) 
Aantal gerealiseerde  

doelstellingen 
(558 doelstellingen) 

Aantal onderzochte doelstellingen bij de instellingen  : 720 

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.  
 
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. 
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Meest aangegeven interveniërende factoren (over alle instellingen heen) 
 
 Grote informatiseringsprojecten die achterstand hebben opgelopen, in bijzonder 

DMFA, worden door een groot aantal instellingen aangehaald als interveniërende 
factor;  

 De werking (prestaties) en beslissingen van meewerkende instellingen, andere 
overheidsinstellingen en van doelgroepen die een invloed hadden op de realisatie van 
de eigen doelstellingen; 

 Aanpassingen van de regelgeving die aanleiding gaven tot nieuwe opdrachten of een 
verzwaring of aanpassing van de opdrachten; 

 Personeelsproblematiek, waarbij verschillende aspecten worden aangegeven 
(onvoldoende personeel, onvoldoende personeel met de juiste competenties, …)  

 Diverse interne factoren, zoals interne projecten, reorganisaties, verhuizingen,… 
 
 
4.1.3. Bespreking van de vaststellingen  
 
 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.  

 
 T.a.v. het merendeel van de kwantitatief genormeerde doelstellingen kan men ook 

een zeer duidelijke positieve tendens zien in de gerealiseerde prestaties over de twee 
loopjaren van de bestuursovereenkomst. Dit wijst er toch op dat de 
bestuursovereenkomsten zeer duidelijk een prestatiecultuur hebben gelanceerd bij de 
instellingen. Vermeldenswaard is dat deze doelrealisatie grotendeels intern werd 
gestuwd, ondanks het feit dat de oorspronkelijk in het KB van 3 april 1997 voorziene 
positieve en negatieve sancties niet werden geoperationaliseerd.  
 

 Uiteraard zijn er ook een aantal doelstellingen niet gerealiseerd. Meestal is dit aantal 
relatief beperkt. De instellingen geven diverse redenen aan voor de niet-realisatie van 
de doelstellingen (deze redenen zijn omschreven in de bijlagen van de verslagen per 
instelling).  
Een aantal instellingen geeft aan dat zij een aantal doelstellingen bij de opmaak van 
de bestuursovereenkomst op een onvoldoende onderbouwde wijze genormeerd 
hebben, waardoor de norm achteraf te ambitieus bleek. De bijkomend ontwikkelde 
prestatiemeting zou de instellingen moeten toelaten om de kwaliteit van de 
normering van hun doelstellingen te optimaliseren. 

 
 Uit de analyse van de door de instellingen aangegeven factoren blijkt dat de grote 

transversale projecten en de onderlinge afhankelijkheid van de instellingen nog niet 
altijd op een aangepaste wijze en onvoldoende in rekening zijn genomen in  de 
bestuursovereenkomsten. Het lijkt zeker aangewezen om verder te onderzoeken op 
welke wijze deze transversale factoren kunnen worden opgenomen in de 
bestuursovereenkomsten. 

  
 Uit de analyse blijkt zeer duidelijk dat de bestuursovereenkomst ene goed instrument 

is om een aantal beleidsprioriteiten versneld te implementeren binnen de instellingen. 
De opname van een aantal beleidsprioriteiten (zoals de invoering van de bepalingen 
rond het Handvest van de Sociaal Verzekerde, bepalingen rond administratieve 
vereenvoudiging en bepalingen rond de ontwikkeling van meetinstrumenten) in de 
bestuursovereenkomsten van de instellingen heeft duidelijk geleid tot:  

o het creëren van een draagvlak en dynamiek rond deze doelstellingen binnen 
de instellingen; 

o het opdrijven van de ambities rond deze doelstellingen binnen de instellingen; 
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o het versnellen van een operationalisering van deze aspecten en het realiseren 

van belangrijke vooruitgang errond. 
 

 De bestuursovereenkomst heeft betrekking op de doelmatige besteding van de 
beheerskredieten. Toch kan men vaststellen dat de realisatie van deze doelstellingen 
ook zeer duidelijk een impact zal hebben op de globale effectiviteit en doelmatigheid 
van de instellingen. Sprekend voorbeeld hierbij is de grote aandacht die de 
instellingen hebben geschonken aan de optimalisering van de dienstverlening aan de 
sociale verzekerde.   

 
 Er dient evenwel vastgesteld dat er voor heel wat operationele doelstellingen (bij een 

aantal instellingen loopt dit op tot de helft), het projectteam op basis van de bij de 
methodologie weerhouden informatiebronnen niet in staat was om een uitspraak te 
formuleren rond de al of niet realisatie van de doelstellingen. Om deze reden kwamen 
deze doelstelling niet in aanmerking bij de vaststelling van de doelrealisatie van de 
instellingen.. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat de opstellers van dit 
rapport hierbij een strikte definitie van ‘gerealiseerd’ hebben gehanteerd.  
De belangrijkste redenen voor de onmogelijkheid van tot vaststelling  van de 
doelrealisatie bij onduidelijkheden bij de beheersovereenkomst en de 
rapporteringdocumenten, m.n.:  
 

o Het niet beschikbaar zijn van een verifieerbare norm voor de doelstelling  
o Het niet of onvoldoende beschikbaar zijn van prestatie-informatie 
o Het niet afgestemd zijn van de norm en de prestatie-informatie (omdat ze 

verschillend opgevat en gedefinieerd zijn) 
 

Dit relatief grote aantal (126 doelstellingen) is in grote mate toe te schrijven aan het 
leerproces dat de instellingen hebben doorlopen, waarbij de uitwerking van 
doelstellingen, de normering en de prestatiemeting en rapportering nog op punt 
moesten worden gesteld in functie van dit nieuwe instrument. Bij volgende 
bestuursovereenkomst kan men verwachten dat het aantal niet genormeerde 
doelstellingen zal verminderen en dat de prestatiemeting en rapportering verder 
ontwikkeld zullen zijn.    

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de invulling van de 
bestuursovereenkomst 
 
1. Het aanhouden van de inspanningen om in functie van de volgende 

bestuursovereenkomsten het aantal niet genormeerde doelstellingen te verminderen.  
2. Het lijkt aangewezen om verder te onderzoeken op welke wijze de onderlinge 

afhankelijkheid van de instellingen en de impact van transversale projecten kan 
worden opgenomen in de bestuursovereenkomsten.   

 

4.2 Formele aspecten met betrekking tot afsluiting, 
uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomsten  
 
4.2.1. Inleiding 
 
Binnen 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 bestuursovereenkomst.  
 
4.2.2. Vaststellingen  
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Hieronder zijn de belangrijkste vaststelling met betrekking tot de bekeken formele 
aspecten van de bestuursovereenkomst beknopt weergegeven.  
 
Formeel aspect Vaststellingen 
Aanpassingen aan de 
bestuursovereenkomsten 

Er werden negen aanpassingen aan de 
bestuursovereenkomsten gepubliceerd in het Staatsblad . 
Deze aanpassingen hadden betrekking op de bepaling van de 
beheerskredieten.  
Er werden daarnaast verschillende voorstellen tot aanpassing 
voorgesteld die betrekking hadden op de inhoudelijke 
bepalingen van de bestuursovereenkomst (opdrachten en 
doelstellingen). Verschillende van deze voorstellen tot 
aanpassing hebben meerdere fasen van het 
‘aanpassingsproces’ doorlopen (goedkeuring door 
regeringscommissaris en voogdijminister). Geen van de 
voorstellen werd geformaliseerd door goedkeuring door 
ministerraad en publicatie in Staatsblad.  

Bestuursplan 
 

Alle instellingen hebben een bestuursplan opgesteld. Vier 
instellingen hebben één bestuursplan opgesteld voor de 
volledige looptijd van de bestuursovereenkomst. Zes 
instellingen maken jaarlijks een bestuursplan op.  

Protocol tussen de 
regeringscommissarissen, 
het beheersorgaan en de 
administrateur-generaal 

Er is geen formele verplichting tot het afsluiten van een 
protocol. Bij acht instellingen werd een protocol ondertekend 
met de regeringscommissarissen, voor twee instellingen 
waren er afspraken onder een andere vorm.  

Rapportering over de 
uitvoering van de 
bestuursovereenkomst 
(activiteitenverslagen) 

Alle instellingen voldeden aan de rapporteringsvereisten. Alle 
instellingen publiceerden een jaarlijks activiteitenverslag over 
de uitvoering van de bestuursovereenkomst .  Bij drie 
instellingen was dit verslag gebaseerd op een trimestriële 
rapportering, bij zeven instellingen op een semestriële 
rapportering.  

Jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst  

De jaarlijkse toetsing van de bestuursovereenkomst wordt 
geregeld door het KB van 3 april 1997 (art. 8, §3).   
Binnen alle instellingen was er in het kader van de jaarlijkse 
toetsing van de bestuursovereenkomst een vorm van overleg 
tussen de regeringscommissarissen, het beheersorgaan en de 
persoon belast met het dagelijkse bestuur van de instelling, 
zoals voorzien in het KB. Bij vijf instellingen werd er een 
tegensprekelijk verslag opgesteld over het overleg, bij vier 
instellingen werden de opmerkingen van de 
regeringscommissarissen geïntegreerd in de rapportering 
en/of werd het rapport van de instelling voor goedkeuring 
ondertekend door de regeringscommissarissen. Voor één 
instelling was er geen verslag of andere aanduiding van de 
opmerkingen of het akkoord van de 
regeringscommissarissen.   

 
4.2.3. Bespreking van de vaststellingen 

 
 Het in het KB uitgetekende proces voor afsluiting en opvolging van de 

bestuursovereenkomsten werd voor het merendeel van de instellingen op een formeel 
correcte manier nageleefd. Uit de analyse en de vaststellingen blijkt wel dat er nog 
grote verschillen zijn in de daadwerkelijke invulling van een aantal verplichtingen 
vastgelegd in het KB van 3 april 1997. Bovendien blijkt uit de analyse ook dat er kan 
worden overwogen om bepaalde procedures te vereenvoudigen of aan te passen. Er 
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moet dan ook overwogen worden om deze administratieve verplichtingen te 
stroomlijnen, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de instellingen.  

 
 Er wordt vastgesteld dat de onderhandelingen met de instellingen sterk gebundeld 

waren naar het einde van 2001. Bovendien hebben een aantal instellingen 
opmerkingen m.b.t. het grote aantal versies van bestuursovereenkomsten dat zij 
hebben opgesteld voorafgaand aan de feitelijke onderhandelingen met de 
voogdijministers. Vanuit deze ervaring van de eerste bestuursovereenkomst lijkt het 
aangewezen voor beide contracterende partijen om de onderhandelingen voor de 
volgende bestuursovereenkomst op een meer gestructureerde wijze te organiseren. 
Dit houdt ondermeer in dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de 
contracterende partijen aangaande timing en aanpak van de onderhandelingen,  

 
 Er wordt voor de periode 2002-2003 vastgesteld dat:  

o de formeel doorgevoerde aanpassingen zich beperken tot aanpassingen van de 
beheerskredieten aan begrotingsbeslissingen,  

o de vanuit de instellingen voorgestelde inhoudelijke aanpassingen formeel niet 
werden goedgekeurd,  

o er binnen de activiteitenverslagen voorstellen tot aanpassing van de 
bestuursovereenkomst worden gegenereerd, die blijkbaar niet in een formele 
aanpassing konden worden ingebracht.  

Vanuit deze vaststellingen lijkt het aangewezen te onderzoeken of het aangewezen is 
om de inhoudelijke aanpassing van de bestuursovereenkomst formeel te 
vereenvoudigen, opdat de inhoud van de bestuursovereenkomst gelijke tred blijft 
houden bij de evoluerende strategische en operationele doelstellingen van de 
instellingen.  
 

 Er wordt voor de periode 2002-2003 vastgesteld dat:  
o de concrete invulling van de bestuursplannen op dit ogenblik sterk verschilt 

tussen de instellingen (bij sommige instellingen is dit een jaarlijks instrument, bij 
andere instellingen heeft het dezelfde looptijd als de bestuursovereenkomst), 

o een aantal instellingen de bestuursplannen beschouwen als puur interne 
documenten en andere instellingen de bestuursplannen beschouwen als 
aanvullingen op de bestuursovereenkomsten, 

o de manier waarop het bestuursplan wordt gebruikt binnen de instellingen sterk 
verschilt. 

 
Vanuit deze vaststellingen lijkt het aangewezen verder uit te klaren wat de 
aangewezen invulling van het bestuursplan moet/kan zijn en of dit document al dan 
niet openbaar dient te zijn. Eveneens lijkt het aangewezen na te gaan of het 
bestuursplan kan worden ingeschakeld om de bestuursovereenkomst op een 
eenvoudiger en dynamischer wijze aan te passen en bij te sturen (veeleer dan via de 
eerder formele aanpassingsprocedure die er nu is) 

 
 Er wordt voor de periode 2002-2003 vastgesteld dat:  

o het merendeel van de regeringscommissarissen van de voogdijminister een 
protocolakkoord heeft gesloten met de instellingen over de invulling van de 
opvolging van de bestuursovereenkomst, 

o er aanzienlijke verschillen zijn in de organisatie en invulling van de jaarlijkse 
toetsing en de rapportering erover, wat het gebruik ervan in het kader van een 
globale beoordeling bemoeilijkt,  

o bij de meeste instellingen er een overleg met de regeringscommissaris van de 
voogdijminister is geweest in het kader van de jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst. 

 
Vanuit deze vaststellingen lijkt het aangewezen verder te onderzoeken of er meer 
uniforme richtlijnen kunnen worden vastgelegd aangaande de invulling van de 
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jaarlijkse toetsing van de bestuursovereenkomst. Dergelijke aanpak kan bijdragen tot 
een grotere valorisatie van hun werk. 
 

 De bestuursovereenkomst heeft ook geleid tot een ‘herdenken’ van de verhouding en 
relatie tussen de instellingen en de betrokken FOD’s. De FOD’s hebben stappen 
ondernomen om zich te herprofileren vanuit hun klassieke ‘voogdijrol’ naar een rol als 
partner (ondersteuner van één van de contracterende partijen). Dit 
herprofileringsproces is nog volop aan de gang en ook hier moet een leerproces 
worden doorlopen.  

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de formele aspecten  
 
1. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het meer gestructureerd en tijdig doen 

verlopen van de onderhandelingen en de bespreking van de ontwerpen van 
bestuursovereenkomst. 

2. Onderzoeken van de mogelijkheid tot vereenvoudiging of differentiatie van de 
procedure tot aanpassing van de bestuursovereenkomst (bv. inhoudelijke aanpassing 
versus technische verfijning), zodat deze sneller kunnen worden aangepast aan de 
evoluerende omstandigheden en nieuwe opdrachten. 

3. Ontwikkelen van een visie op de strategische cascade tussen bestuursovereenkomst 
en bestuursplan. 

4. Onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van meer uniforme richtlijnen 
aangaande de jaarlijkse toetsing en verdere verfijning van de taakinvulling van de 
regeringscommissarissen en de FOD’s van de voogdijministers.   

 

4.3 Vorm en inhoud van de bestuursovereenkomst en de 
rapporteringsdocumenten  
 
4.3.1. Inleiding 
 
Hieronder wordt een korte bespreking gegeven van de belangrijkste documenten die 
werden gehanteerd bij de opmaak van de stand van zaken van de uitvoering: de 
bestuursovereenkomst en de verschillende rapporteringsdocumenten. Hierbij wordt 
aandacht geschonken aan de vorm, structuur en inhoud van deze documenten. Bij de 
bespreking wordt vooral gekeken naar de mate waarin de noodzakelijke elementen 
aanwezig waren om een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst te kunnen opmaken (bv. duidelijke verbintenissen en 
doelstellingen met normen, duidelijke prestatie-informatie gelinkt aan de doelstellingen). 
Bij de bespreking wordt er ook aandacht geschonken aan het leertraject dat de 
instellingen hebben doorlopen.  
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4.3.2. Bespreking van de vaststellingen  
 
 Bijzonder positief is het feit dat de instellingen aanzienlijke inspanningen hebben 

geleverd om een interne dynamiek rond de bestuursovereenkomsten te creëren. Uit 
de rapporten bleek dat in veel instellingen interne cellen en werkgroepen zijn 
opgericht om de onderhandeling van de bestuursovereenkomsten voor te bereiden en 
te werken aan de uitvoering en rapportering. Dit heeft het eigenaarschap van de 
bestuursovereenkomsten in de instellingen verhoogd. 

 
 Uit de analyse van de verschillende bestuursovereenkomsten blijkt dat: 

o een aantal instellingen hebben de bestuursovereenkomst op een meer 
strategisch niveau ingevuld, en hebben er voor gekozen om dit verder te 
operationaliseren in hun bestuursplan;  

o een aantal andere instellingen hebben bestuursovereenkomsten met zeer 
concrete operationele doelstellingen, die slechts in beperkte mate verder werden 
uitgewerkt in het bestuursplan.  

Het is duidelijk dat bij een meer geoperationaliseerde bestuursovereenkomst de druk 
om deze regelmatig aan te passen groter zal zijn. De aangewezen invulling van de 
bestuursovereenkomst zal dan ook bepaald moeten worden in functie van de mate 
waarin de bestuursovereenkomst als een dynamisch (en makkelijk aanpasbaar) 
werkinstrument kan worden ingevuld (zie eerder de opmerkingen m.b.t. de formele 
aanpassingen). Het lijkt aangewezen dat de contracterende partijen voorafgaand aan 
de invulling van de volgende bestuursovereenkomst afstemmen hoe zij de invulling 
van de bestuursovereenkomst zien.  

 
 Uit de analyse van de bestuursovereenkomsten blijkt dat een aantal instellingen op 

het ogenblik van het afronden ervan, nog niet in staat waren al hun activiteiten en 
opdrachten op eenzelfde wijze te vertalen in doelstellingen en te normeren. Uit de 
analyse blijkt dat vele instellingen rond de formulering van de doelstellingen nog een 
belangrijk leertraject hebben doorlopen. Uit de rapportering van de instellingen en 
van de regeringscommissarissen blijkt ondermeer dat:  

o de instellingen hun opdrachten en verbintenissen verder hebben 
geoperationaliseerd in doelstellingen waaraan duidelijk verifieerbare normen 
werden toegewezen, 

o de instellingen in een aantal gevallen hun normen hebben verfijnd en eventueel 
aangepast op basis van ‘werkervaring’. 

 
Dit leerproces zal ongetwijfeld bijdragen tot meer kwalitatieve en beter onderbouwde 
toekomstige bestuursovereenkomsten.  
 

 Uit de analyse van de rapporteringsdocumenten blijkt dat er een zeer grote variatie is 
in de wijze waarop deze worden ingevuld en gestructureerd over de instellingen, wat 
de vaststelling van een meer overkoepelend beeld bemoeilijkt. Tegelijk moet er 
worden aangegeven dat een aantal instellingen zeer duidelijke en goed 
gestructureerde rapporten hebben ontwikkeld die als ‘best practices’ kunnen worden 
beschouwd, o.a. door het systematisch gebruik van boordtabellen.  
 

 Met het oog op het realiseren van een globaal beeld, lijkt het aangewezen dat de 
FOD’s samen met het College van Administrateurs-generaal, dat in het KB van 3 april 
1997 een coördinerende bevoegdheid werd toegewezen inzake de 
bestuursovereenkomsten, nagaan in welke mate bepaalde vorm- en 
structuurvereisten kunnen worden opgelegd m.b.t. de rapportering, zonder daarom 
afbreuk te doen aan de eigenheid van elk van de instellingen. 

Daarnaast blijft er een belangrijke opdracht voor de FOD’s van de voogdijministers om 
een overkoepelende rapportering te realiseren. De betrokken FOD’s moeten verder 
onderzoeken hoe zij deze globale rapporteringstaak op een gestructureerde wijze 
kunnen invullen. De opmaak van dit verslag heeft in ieder geval een aanzet gegeven 

 



  15

 
tot de ontwikkeling van een methodiek voor de meer systematische opvolging van de 
bestuursovereenkomsten door de FOD. 

 
 Uit de analyse blijkt duidelijk dat de instellingen aanzienlijke inspanningen hebben 

geleverd om hun prestaties te meten en hierover te rapporteren. Uit de lezing van de 
rapporten blijkt ook duidelijk dat de ontwikkeling van meetinstrumenten aanzienlijke 
inspanningen vergt, en vaak verbonden is met de invoering van 
automatiseringsprocessen.  
Toch blijkt dat er globaal, en voor een aantal instellingen in het bijzonder, nog heel 
wat doelstellingen zijn waarvoor in de rapportering onvoldoende prestatie-informatie 
wordt gegeven om te kunnen oordelen over de doelrealisatie. Ondanks de belangrijke 
vooruitgang, is het duidelijk dat er hierrond bij een aantal instellingen nog een 
progressiemarge is. De instellingen moeten dan ook aangemoedigd worden om hun 
prestatiemeting verder en blijvend te ontwikkelen.  
 

 Dit verslag heeft heel duidelijk niet het opzet van een audit van de 
prestatiemeetsystemen. Er worden binnen dit verslag dan ook geen uitspraken 
gedaan over de validiteit van de gerapporteerde prestatiegegevens. Het is evenwel 
duidelijk dat het succes van de bestuursovereenkomst en de responsabilisering van 
de instellingen in toenemende mate zal afhangen van het vertrouwen dat men kan 
hebben in de prestatie-gegevens van de instellingen. Een belangrijke uitdaging voor 
de instellingen wordt dan ook het ontwikkelen van systemen en methoden voor de 
controle (en audit) van de ter beschikking gestelde prestatie-informatie.  
 

Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten en 
rapporteringsdocumenten 
 
1. Nagaan op welke wijze en tot op welk niveau de opdrachten minimaal moeten worden 

omgezet in operationele doelstellingen binnen de bestuursovereenkomst.  
2. De instellingen aanmoedigen om hun prestatiemeting verder te blijven ontwikkelen. 
3. Samen met het College van Administrateurs-generaal moet worden bekeken in welke 

mate bepaalde globale vorm- en structuurvereisten kunnen worden opgelegd aan de 
rapporteringsdocumenten, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van elk van de 
instellingen. De FOD’s van de voogdijministers moeten de nodige impulsen geven 
opdat de rapportering door de instellingen kan gehanteerd worden in het kader van 
hun globale rapporteringstaak. 

4. Toenemende aandacht binnen de instellingen voor de ontwikkeling van systemen en 
methoden voor de interne controle (en interne audit) van de ter beschikking gestelde 
prestatie-informatie. 
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4.4 Gebruik van de nieuwe budgettaire mogelijkheden in het 
kader van de responsabilisering 
 
4.4.1. Inleiding 
 
Het afsluiten van de bestuursovereenkomst leidt ertoe dat de instellingen onderworpen 
zijn aan specifieke regels1 inzake het bijhouden van hun begrotingen en rekeningen. Zo 
wordt de begroting van de instelling gesplitst in een opdrachten- en een 
beheersbegroting. De beheersbegroting omvat de ontvangsten en de uitgaven die 
betrekking hebben op het beheer van de instelling en omvat enkel limitatieve kredieten 
(met uitzondering van een aantal rubrieken zoals belastingen, uitgaven ten gevolge van 
gerechtelijke procedures en beslissingen...). De beheersbegroting brengt de 
begrotingsartikelen inzake uitgaven in in gende drie categorieën samen:  
 
• de personeelsuitgaven; 
• de werkingsuitgaven; 
• de investeringsuitgaven. 
 
In het kader van de responsabilisering werden aan de instellingen nieuwe mogelijkheden 
toegekend inzake overdrachten van beheerskredieten.  
Het beheersorgaan van de instelling kan beslissen tot overdracht van kredieten binnen de 
beheersbegroting van éénzelfde begrotingsjaar, mits de regeringscommissaris van 
begroting een gunstig advies heeft uitgebracht over de overeenstemming van het 
voorstel van overdracht met de reglementaire bepalingen. Deze versoepeling van de 
overdracht van kredieten in de beheersbegroting van eenzelfde begrotingsjaar moet ‘de 
openbare instellingen van sociale zekerheid toelaten de hen ter beschikking gestelde 
kredieten op de meest doelmatige wijze aan te wenden voor de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, en dus op de meest efficiënte wijze de hen toevertrouwde taken 
waar te nemen’2.  
Er is eveneens een overdracht van beheerskredieten naar het volgende begrotingsjaar 
mogelijk. De investeringskredieten en de werkingskredieten m.b.t. het programma van 
de investeringen die nodig blijven voor de uitvoering van het programma van de 
investeringen, worden systematisch heringeschreven in de beheersbegroting van het 
volgende jaar.  
 
4.4.2. Vaststellingen 
 
Bij de kredietvorming van de beheersbegroting werd voor de 10 instellingen nagegaan in 
welke mate, voor de begrotingsjaren 2002 en 2003, gebruik werd gemaakt van de 
budgettaire mogelijkheden tot overdracht van kredieten binnen hetzelfde begrotingsjaar 
tussen de drie grote uitgavencategorieën (personeel, werking, investeringen).  
 
Deze informatie geeft een indicatie van de mate waarin de instelling in de eerste twee 
jaren beroep hebben gedaan op deze nieuwe budgettaire mogelijkheden in het kader van 
de responsabilisering .  
 

 
1  Een nadere omschrijving van deze regels werd opgenomen in de omzendbrief ‘Richtlijnen betreffende het 

budgettair luik van de bestuursovereenkomsten openbare instellingen van sociale zekerheid’ van 15 januari 
2002. 

2  het verslag aan de Koning van het KB van 3 april 1997 betreffende de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid 
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In de loop van twee begrotingsjaren 2002 en 2003 werd vastgesteld dat:  

- 4 instellingen netto overdrachten van middelen tussen de 3 grote 
uitgavencategorieën hebben doorgevoerd; 

- 3 instellingen enkel netto overdrachten van middelen tussen werkings- en 
investeringskredieten hebben doorgevoerd; 

- 3 instellingen geen netto overdrachten tussen de drie grote uitgavencategorieën 
hebben doorgevoerd. 

 
Tevens werd nagegaan in welke mate de instelling van deze nieuwe budgettaire techniek 
gebruik hebben gemaakt om de informaticakredieten in overeenstemming te brengen 
met hun jaarlijkse behoeften . In de loop van de twee begrotingsjaren 2002 en 2003 
werd vastgesteld dat 8 van de 10 instellingen hiervan gebruik hebben gemaakt om hun 
jaarlijkse informaticakredieten aan te passen. 
  
Het al of niet gebruik maken van deze mogelijkheden tot overdracht van kredieten door 
de instelling impliceert in generlei wijze een beoordeling van de doelmatigheid van het 
beheer van de instelling.  
 
4.4.3. Bespreking van de vaststellingen 
 
 Vanuit de gemaakte vaststellingen lijkt het aangewezen om met het College van 

Administrateurs-generaal na te gaan in welke mate deze nieuwe budgettaire 
mogelijkheid van overdracht van kredieten binnen hetzelfde begrotingsjaar voldoet 
aan het doel ervan, met name de instellingen ondersteunen om de hen toevertrouwde 
taken op de meest efficiënte wijze uit te voeren. Op basis van de hier bovenvermelde 
vaststellingen kan hierop momenteel noch bevestigend noch ontkennend worden 
antwoord. 

 Een voorwaarde opdat deze nieuwe budgettaire techniek ten volle het beoogde doel 
bereikt is ondermeer dat de doorlooptijd van het doorvoeren van dergelijke 
budgettaire aanpassingen zo kort mogelijk zou zijn. Het is aangewezen om met de 
betrokken actoren na te gaan of geldende doorlooptijd voldoet en of aanpassingen 
aangewezen zijn.  De regeringscommissarissen kunnen hier een belangrijke bijdrage 
toe leveren. 

 

 



  18

 
 

5. Overzicht van de aangehaalde aandachts- en 
actiepunten 

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de invulling van de 
bestuursovereenkomst 
 
1. Het aanhouden van de inspanningen om in functie van de volgende 

bestuursovereenkomsten het aantal niet genormeerde doelstellingen te verminderen.  
2. Het lijkt aangewezen om verder te onderzoeken op welke wijze de onderlinge 

afhankelijkheid van de instellingen en de impact van transversale projecten kan 
worden opgenomen in de bestuursovereenkomsten.   

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de formele aspecten  
 
1. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het meer gestructureerd en tijdig doen 

verlopen van de onderhandelingen en de bespreking van de ontwerpen van 
bestuursovereenkomst. 

2. Onderzoeken van de mogelijkheid tot vereenvoudiging of differentiatie van de 
procedure tot aanpassing van de bestuursovereenkomst (bv. inhoudelijke aanpassing 
versus technische verfijning), zodat deze sneller kunnen worden aangepast aan de 
evoluerende omstandigheden en nieuwe opdrachten. 

3. Ontwikkelen van een visie op de strategische cascade tussen bestuursovereenkomst 
en bestuursplan. 

4. Onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van meer uniforme richtlijnen 
aangaande de jaarlijkse toetsing en verdere verfijning van de taakinvulling van de 
regeringscommissarissen en de FOD’s van de voogdijministers.   

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten en 
rapporteringsdocumenten 
 
1. Nagaan op welke wijze en tot op welk niveau de opdrachten minimaal moeten worden 

omgezet in operationele doelstellingen binnen de bestuursovereenkomst.  
2. De instellingen aanmoedigen om hun prestatiemeting verder te blijven ontwikkelen. 
3. Samen met het College van Administrateurs-generaal moet worden bekeken in welke 

mate bepaalde globale vorm- en structuurvereisten kunnen worden opgelegd aan de 
rapporteringsdocumenten, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van elk van de 
instellingen. De FOD’s van de voogdijministers moeten de nodige impulsen geven 
opdat de rapportering door de instellingen kan gehanteerd worden in het kader van 
hun globale rapporteringstaak. 

4. Toenemende aandacht binnen de instellingen voor de ontwikkeling van systemen en 
methoden voor de interne controle (en interne audit) van de ter beschikking gestelde 
prestatie-informatie. 
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Deel 2. Globaal syntheseverslag over de 
uitvoering van de vijf bestuursovereenkomsten 
2003-2005 
 

1. Inleiding en situering  
 
Het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 op de responsabilisering legt vast dat de 
voogdijminister verslag zal uitbrengen aan de ministerraad over de eerste 
bestuursovereenkomst, en dit gedurende de zevenentwintigste maand na de 
inwerkingtreding ervan (art 8, § 3). 
 
De bestuursovereenkomsten van volgende vijf Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid traden in werking op 1 januari 2003: HKIV, HVW, FBZ, DOSZ en HVKZ. De 
verschillende voogdijministers zijn gehouden een verslag op te maken over deze eerste 
bestuursovereenkomsten. Het overzicht van de voogdij volgt hieronder: 
 
OISZ Voogdijministers 
HKIV Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
HVW Minister van Werk P. VANVELTHOVEN  
FBZ Minister van Werk P. VANVELTHOVEN  

Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
DOSZ Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 

Minister van Pensioenen B. TOBBACK 
HKVZ Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
 
Er werd besloten om dit verslag op een eenvormige wijze op te stellen voor alle 
bestuursovereenkomsten, onder de coördinatie van de DG Sociaal Beleid van de FOD 
Sociale Zekerheid.  
 
De verslaggeving gebeurt op twee niveaus:  

 Een verslag per bestuursovereenkomst, en dus ook per instelling, over de 
uitvoering van de Bestuursovereenkomst 2003-2005; 

 Een globaal syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en 
aandachtspunten met betrekking tot alle bestuursovereenkomsten. 

 
Dit is het globale syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en 
aandachtspunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten 2003-2005, over de verschillende 
instellingen heen.  

 
Dit verslag en de verslagen per instelling werden opgesteld volgens een methodiek die 
werd uitgewerkt in de nota “Methodologie voor de opmaak van het verslag van de 
voogdijminister(s) over de bestuursovereenkomsten met de Openbare Instellingen van 
de Sociale Zekerheid” . Deze nota gaat als bijlage. 
 
Dit verslag heeft een dubbele doelstelling:  

 Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, hierbij duidelijk rekening houdend met het feit dat de 
looptijd van de overeenkomst nog niet is afgelopen.  

 Aanreiken van aandachtspunten m.b.t. het proces en het instrument 
‘bestuursovereenkomst’.  
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2. Leeswijzer 
 
Bij het lezen van dit verslag moet er rekening gehouden worden met de specifieke 
context ervan, evenals met de specifieke context van de bestuursovereenkomsten die 
het onderwerp van het verslag vormen.  

2.1 Context van het verslag 
 
 Het verslag wordt voorgelegd door de  voogdijministers van de openbare instellingen 

van sociale zekerheid. Het verslag is dus opgesteld in opdracht van één van de 
contracterende partijen van de bestuursovereenkomsten, en dit met volgende 
dubbele doelstelling:  

o Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst,  

o Aanreiken van aandachtspunten m.b.t. het proces en het instrument van de 
bestuursovereenkomst.  

Het verslag moet gelezen worden vanuit de wens van de voogdijministers op een 
constructieve ontwikkeling van de invulling en het gebruik van de 
bestuursovereenkomsten.  
 

 De opmaak van dit verslag werd vastgelegd in het KB van 3 april 1997. Dit verslag 
staat los van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van elk van de 
bestuursovereenkomsten. De coördinatie van de informatieverzameling en de 
gegevensanalyse voor de opmaak van dit verslag werd opgenomen door de FOD 
Sociale Zekerheid.   
 

 Het verslag werd opgesteld aan de hand van een uitgewerkte methodiek, die is 
opgenomen als bijlage. Binnen de methodiek werd vastgelegd dat bij de opmaak van 
het verslag enkel gebruik werd gemaakt van de formele documenten m.b.t. het 
afsluiten en de uitvoering van de bestuursovereenkomst opgesteld door de 
instellingen en de regeringscommissarissen.  

 

 De opzet van het verslag geeft duidelijk aan dat het verslag niet kan worden 
beschouwd als een audit van de instellingen in hun geheel of van hun 
prestatiemeetsystemen. Het verslag heeft enkel betrekking op de uitvoering van de 
verbintenissen opgenomen in de bestuursovereenkomst.   

2.2 Context van de bestuursovereenkomsten 
 
 De eerste bestuursovereenkomsten zijn nog lopend 

De bestuursovereenkomsten met de tien openbare instellingen van sociale zekerheid 
die het onderwerp vormen van dit verslag, hebben een looptijd van 2003 tot en met 
2005 (drie jaren). Dit betekent dat op het ogenblik van de opmaak van dit verslag 
slechts rekening kan worden gehouden met de uitvoering in de eerste twee jaren. De 
lezer moet dan ook begrijpen dat de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst (m.b.t. alle geanalyseerde aspecten) slechts een intermediaire 
evaluatie is. De instellingen hebben in 2005 nog de mogelijkheid om een aantal 
doelstellingen te realiseren, voor het einde van de looptijd van de 
bestuursovereenkomst.  

 
 De bestuursovereenkomsten werden voor de eerste keer afgesloten 

In 2003 werden voor het eerst bestuursovereenkomsten afgesloten met de openbare 
instellingen van sociale zekerheid. Het afsluiten van deze bestuursovereenkomsten 
moet wel heel duidelijk gezien worden in een globaal moderniseringsproces dat al een 
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ganse tijd loopt binnen de sector. Toch is het logisch dat de verschillende 
contracterende partijen een leerproces moeten doorlopen t.a.v. de 
bestuursovereenkomst als instrument. Dit verslag probeert in haar beoordeling dan 
ook rekening te houden met dit leerproces en probeert hieruit een aantal 
aandachtspunten te distilleren voor de toekomstige bestuursovereenkomsten.  

 
 De bestuursovereenkomsten hebben betrekking op het beheer van de 

instellingen 
De lezer moet zich bewust zijn van de scope van de bestuursovereenkomsten. De 
bestuursovereenkomsten hebben betrekking op de doelmatige besteding van de 
beheerskredieten. De opdrachtenkredieten en hun besteding worden niet gevat door 
de bestuursovereenkomst. De politieke overheid blijft bevoegd voor het bepalen van 
het sociaal beleid met eerbiediging van de overlegprocedures met de sociale partners.  
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3. Globale conclusies en samenvatting van de 
bevindingen  

 
Hieronder worden een aantal globale conclusies geformuleerd m.b.t. de 
bestuursovereenkomsten, en worden de belangrijkste bevindingen m.b.t. de 
verschillende geanalyseerde aspecten samengevat. Een meer uitgebreide analyse van 
deze aspecten volgt in het volgende hoofdstuk.  
 

3.1 Algemene conclusies:  
 

 Het afsluiten van de bestuursovereenkomsten heeft een dynamiek gecreëerd of 
bestendigd binnen de vijf instellingen. Binnen de instellingen werden aanzienlijk 
inspanningen verricht om meer planmatig te werken, duidelijker doelstellingen te 
definiëren en deze doelstellingen systematisch op te volgen door middel van 
prestatiemeting en boordtabellen. Bijzonder positief is het feit dat de instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om een interne dynamiek rond de 
bestuursovereenkomsten, meestal voortbouwend op de al lopende 
moderniseringsinitiatieven. Uit de rapporten bleek dat sommige instellingen interne 
cellen, werkgroepen of comités zijn opgericht om de onderhandeling van de 
bestuursovereenkomsten voor te bereiden en te werken aan de uitvoering ervan. 
Dit heeft het eigenaarschap van de bestuursovereenkomsten verhoogd. 

 De bestuursovereenkomsten en de rapportering over de uitvoering dragen bij tot 
een verhoogd inzicht en een verhoogde transparantie rond de doelstellingen en 
werking van de vijf openbare instellingen van sociale zekerheid voor alle 
betrokkenen. Dit verhoogde inzicht zal ook toelaten aan de Staat om met betere 
kennis de volgende bestuursovereenkomst af te sluiten. 

 Met het afsluiten van de bestuursovereenkomsten en de rapportering erover speelt 
men duidelijk in op internationale tendensen m.b.t. de organisatie van de sociale 
zekerheid en de overheid in zijn geheel. 

3.2 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. de 
doelrealisatie:  
 
 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 de vijf 
instellingen het merendeel van hun operationele doelstellingen op dit ogenblik 
realiseren.     

 Er dient evenwel vastgesteld dat er voor een niet te onderschatten aantal 
operationele doelstellingen, het projectteam op basis van de bij de methodologie 
weerhouden informatiebronnen niet in staat was om een uitspraak te formuleren rond 
de al of niet realisatie van de doelstellingen. Om deze reden kwamen deze 
doelstellingen niet in aanmerking bij de vaststelling van de doelrealisatie van de 
instellingen. 

 Uit de analyse blijkt zeer duidelijk dat de bestuursovereenkomsten als een 
hefboominstrument kunnen worden gehanteerd om binnen de instellingen animo te 
creëren rond bepaalde beleidsprioriteiten (bv. de bepalingen van het handvest van de 
sociaal verzekerde). 

 De instellingen geven in hun rapportering relatief weinig interne en externe factoren 
aan die invloed hebben gehad op de realisatie van de doelstellingen. Uit de analyse 
van de door de instellingen aangegeven factoren blijkt dat de grote transversale 
projecten en de onderlinge afhankelijkheid van de instellingen nog altijd als 
belangrijke invloedsfactoren worden aangehaald. Toch moet er wel aangestipt worden 
dat bepaalde instellingen op een aangepaste en overzichtelijke wijze hun 
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afhankelijkheid t.o.v. hun controle-instelling hebben geïntegreerd  in hun 
bestuursovereenkomst. 

3.3 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. het formele 
proces: 
 
 Het in het KB van 3 april 1997 uitgetekende proces voor afsluiting en opvolging van 

de bestuursovereenkomsten werd voor het merendeel van de instellingen formeel 
correct nageleefd. Toch blijkt uit de analyse dat er kan worden overwogen om 
bepaalde procedures te vereenvoudigen of aan te passen. Zo lijkt het aangewezen 
om:  

o De onderhandelingen tussen de contracterende partijen op een meer 
gestructureerde wijze te organiseren en de publicatie van de 
bestuursovereenkomst sneller et laten verlopen,  

o Er voor te zorgen dat de publicatie van de bestuursovereenkomsten in het 
Belgisch Staatsblad in redelijke termijnen gebeurt: een vertraagde publicatie 
kan niet te onderschatten gevolgen hebben op het interne management van 
de instelling (personeelskader); 

o De aangewezen invulling van het bestuursplan en haar relatie met de 
bestuursovereenkomst verder uit te klaren, vermits dit nu verschillend wordt 
ingevuld door de instellingen; 

o Te onderzoeken of er meer uniforme richtlijnen kunnen worden vastgelegd 
aangaande de invulling van de jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst. 
 

3.4 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. de vorm en 
inhoud van de bestuursovereenkomst en de 
rapporteringsdocumenten 
 
 De invulling van de bestuursovereenkomst verschilt over de instellingen. Dit verschil 

heeft vooral betrekking op de mate waarin er binnen de bestuursovereenkomst 
concrete operationele doelstellingen worden opgenomen. 

 Uit de analyse blijkt dat de instellingen sinds het afsluiten van de 
bestuursovereenkomsten verder hebben gewerkt aan de uitwerking van operationele 
doelstellingen m.b.t. de opdrachten en aan de aanvulling en verfijning van de 
gehanteerde normen. 

 De rapportering over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten is qua invulling 
sterk verschillend over de instellingen. Er moet onderzocht worden welke initiatieven 
kunnen worden genomen m.b.t. de rapportering per instelling, zodat op basis hiervan 
een meer globale rapportering mogelijk wordt.  

 Omwille van hun kleinschaligheid en beperkte middelen hebben sommige instellingen 
moeilijkheden ondervonden om prestatiemeetsysteem te ontwikkelen voor al hun 
doelstellingen. Desondanks blijkt, uit de analyse, duidelijk dat de instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om hun prestaties te meten en hierover te 
rapporteren. Toch blijkt dat er globaal genomen, en voor een aantal instellingen in 
het bijzonder, nog heel wat operationele doelstellingen zijn waarvoor in de 
rapportering geen prestatie-informatie wordt gegeven. Hierrond is er bij een aantal 
instellingen nog een progressiemarge.  

3.5 Samenvatting van de bevindingen m.b.t. het gebruik van 
de toegekende budgettaire mogelijkheden in het kader van 
de responsabilisering 
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 Globaal blijkt dat de meeste instellingen wel gebruik maken van de nieuwe 

mogelijkheden inzake overdrachten binnen de beheerskredieten van een 
begrotingsjaar en tussen begrotingsjaren. Maar dit gebeurt nog slechts in relatief 
beperkte mate Het lijkt aangewezen om te onderzoeken hoe het gebruik van deze 
mogelijkheden verder vereenvoudigd kan worden.  
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4. Overzicht van de bevindingen en bespreking 
per geanalyseerd deelaspect 

 

4.1 Stand van zaken van uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten 
 
4.1.1. Inleiding 
 
Binnen dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten gegeven en besproken. Hierbij wordt er eveneens een 
overzicht gegeven van de belangrijkste interveniërende factoren die door de instellingen 
worden aangegeven m.b.t. de uitvoering van de bestuursovereenkomst.  
 
4.1.2. Vaststellingen  
 
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:  
 
Categorieën m.b.t. de 
doelrealisatie 

Omschrijving 

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 (bv. 
voorziene actie werd gerealiseerd op later dan voorziene 
datum, norm werd niet behaald voor 2003 maar wel voor 
2004,…)  

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 2004 

Dit betreft doelstellingen waarvoor de norm of 
realisatiedatum specifiek voorzien is voor 2005, en die 
derhalve nog niet kunnen worden beoordeeld. 

Bijkomende categorie Omschrijving 
Partiële informatie Op basis van de in de methodologie weerhouden 

informatiebronnen was het projectteam niet in staat om 
een uitspraak te formuleren rond de al of niet realisatie 
van bepaalde doelstellingen. Deze doelstellingen kwamen 
bijgevolg niet in een van de categorieën m.b.t. de 
doelrealisatie voor. 

 
Onderstaande samenvattende grafiek geeft aan, voor het geheel van de vastgestelde 
operationele doelstellingen over alle instellingen heen, , in welke mate ze 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).  
 
Bij het interpreteren  van deze samenvattende grafiek moer er rekening worden 
gehouden met volgende aspecten:  
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 Er wordt geen indicatie gegeven van 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 wordt in de grafiek enkel de categorieën opgenomen m.b.t. de doelrealisatie 

van de instellingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie van de doelstellingen : bestuursovereenkomsten 2003-2005
Aantal geëvalueerde doelstellingen m.b.t. hun realisatie : 310

172 gerealiseerde 
doelstellingen

51 voorwaardelijk gerealiseerde 
doelstellingen

12 niet gerealiseerde 
doelstellingen

31 doelstellingen met scope 
verder dan 2004

Samenvattend grafiek over de stand van zaken rond de uitvoering van de 5 
bestuursovereenkomsten 2003-2005 
 
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.  
 
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. 
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Meest aangegeven interveniërende factoren (over alle instellingen heen) 
 
 Personeelsproblematiek, waarbij verschillende aspecten worden aangegeven 

(onvoldoende personeel, onvoldoende personeel met de juiste competenties, …). 
Naast deze structurele problemen inzake personeel moeten de occasionele problemen 
ook aangestipt worden : omwille van de kleinschalige omvang van de instellingen 
kunnen occasionele gebeurtenissen (zwangerschap, ziekte, pensioen, ontslaan) zware 
gevolgen hebben op de continuïteit van de dienst en de realisatie van de 
doelstellingen van de bestuursovereenkomst. Het zou misschien opportuun zijn dat 
inspanningen worden geleverd naar een grotere polyvalentie van het personeel; 

 Vertraagde publicatie van de Bestuursovereenkomst : de meeste instellingen hebben 
ongeveer een jaar moeten wachten tussen de beslissing in de Ministerraad en de 
publicatie in de Staatsblad, wat gevolgen heeft gehad o.a. voor de inwerkingtreding 
van het personeelskader en voor de activering van het contractproces (rapport, 
protocol, bestuursplan, etc.);    

 Grote informatiseringsprojecten die achterstand hebben opgelopen, in bijzonder 
DMFA, worden door een groot aantal instellingen aangehaald als interveniërende 
factor;  

 Aanpassingen van de regelgeving die aanleiding gaven tot nieuwe opdrachten of een 
verzwaring of aanpassing van de opdrachten; 

 De werking (prestaties) en beslissingen van andere OISZ en van de doelgroepen : de 
vijf instelling, omwille van de aard van hun opdrachten, worden meer afhankelijk van 
de beslissingen van andere openbare instellingen en van de sociale verzekerde; 

 
 
4.1.3. Bespreking van de vaststellingen  
 
 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 de vijf 
instellingen het merendeel van hun operationele doelstellingen op dit ogenblik 
realiseren.     

 Ondanks hun beperktere middelen hebben de vijf instellingen vele kwantitatieve 
doelstellingen ontwikkeld. T.a.v. het merendeel van de kwantitatief genormeerde 
doelstellingen kan men ook een zeer duidelijke positieve tendens zien in de 
gerealiseerde prestaties over de twee loopjaren van de bestuursovereenkomst. Dit 
wijst er toch op dat de bestuursovereenkomsten zeer duidelijk een prestatiecultuur 
hebben gelanceerd bij de instellingen. Vermeldenswaard is dat deze doelrealisatie 
grotendeels intern werd gestuwd, ondanks het feit dat de oorspronkelijk in het KB 
van 3 april 1997 voorziene positieve en negatieve sancties niet werden 
geoperationaliseerd.     

 Uiteraard zijn er ook een aantal doelstellingen niet gerealiseerd. Meestal is dit aantal 
relatief beperkt. De instellingen geven diverse redenen aan voor de niet-realisatie van 
de doelstellingen (deze redenen zijn omschreven in de bijlagen van de verslagen per 
instelling).  

 Volgens de instellingen zelf is er achteraf gebleken dat vele doelstellingen bij hun 
bepaling te weinig onderbouwd werden met informatie over al bereikte resultaten. 
Sommige waren te ambitieus opgesteld, andere werden ruim overschreden soms 
vanaf de eerste jaar van de bestuursovereenkomst. 

 Uit de analyse van de door de instellingen aangegeven factoren blijkt dat de grote 
transversale projecten en de onderlinge afhankelijkheid van de instellingen nog altijd 
als belangrijke invloedsfactoren aangehaald worden. Toch moet er wel aangestipt 
worden dat bepaalde instellingen op een aangepaste en overzichtelijke wijze hun 
afhankelijkheid t.o.v. hun controle-instelling hebben geïntegreerd in hun 
bestuursovereenkomst. 

  

 



  28

 
 Uit de analyse blijkt zeer duidelijk dat de bestuursovereenkomst ene goed instrument 

is om een aantal beleidsprioriteiten versneld te implementeren binnen de instellingen. 
De opname van een aantal beleidsprioriteiten (zoals de invoering van de bepalingen 
rond het Handvest van de Sociaal Verzekerde, bepalingen rond administratieve 
vereenvoudiging en bepalingen rond de ontwikkeling van meetinstrumenten) in de 
bestuursovereenkomsten van de instellingen heeft duidelijk geleid tot:  

o het creëren van een draagvlak en dynamiek rond deze doelstellingen binnen 
de instellingen; 

o het opdrijven van de ambities rond deze doelstellingen binnen de instellingen; 
o het versnellen van een operationalisering van deze aspecten en het realiseren 

van belangrijke vooruitgang errond. 
 

 De bestuursovereenkomst heeft betrekking op de doelmatige besteding van de 
beheerskredieten. Toch kan men vaststellen dat de realisatie van deze doelstellingen 
ook zeer duidelijk een impact zal hebben op de globale effectiviteit en doelmatigheid 
van de instellingen. Sprekend voorbeeld hierbij is de grote aandacht die de 
instellingen hebben geschonken aan de optimalisering van de dienstverlening aan de 
sociale verzekerde.  

 Er dient evenwel vastgesteld dat er voor een niet te onderschatten aantal 
operationele doelstellingen, het projectteam op basis van de bij de methodologie 
weerhouden informatiebronnen niet in staat was om een uitspraak te formuleren rond 
de al of niet realisatie van de doelstellingen. Om deze reden kwamen deze 
doelstellingen niet in aanmerking bij de vaststelling van de doelrealisatie van de 
instellingen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden dat de opstellers van dit 
rapport hierbij een strikte definitie van ‘gerealiseerd’ hebben gehanteerd. 

 
De belangrijkste redenen voor de onmogelijkheid van tot vaststelling  van de 
doelrealisatie bij onduidelijkheden bij de beheersovereenkomst en de 
rapporteringdocumenten, m.n.: 

o Het niet beschikbaar zijn van een verifieerbare norm voor de doelstelling  
o Het niet of onvoldoende beschikbaar zijn van prestatie-informatie 
o Het niet afgestemd zijn van de norm en de prestatie-informatie (omdat ze 

verschillend opgevat en gedefinieerd zijn) 
 

Dit aantal (44 doelstellingen) is in grote mate toe te schrijven aan het leerproces dat 
de instellingen hebben doorlopen, waarbij de uitwerking van doelstellingen, de 
normering en de prestatiemeting en rapportering nog op punt moesten worden gesteld 
in functie van dit nieuwe instrument. Bij volgende bestuursovereenkomst kan men 
verwachten dat het aantal niet genormeerde doelstellingen zal verminderen en dat de 
prestatiemeting en rapportering verder ontwikkeld zullen zijn.   
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Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de invulling van de 
bestuursovereenkomst 
 
1. Het aanhouden van de inspanningen om in functie van de volgende 

bestuursovereenkomsten het aantal niet genormeerde doelstellingen te verminderen.  
2. De ervaring van deze instellingen inzake afhankelijkheid t.o.v. een andere instellingen 

zou een belangrijke bijdragen kunnen betekenen in de ontwikkeling van methoden en 
procedures om in het algemeen de onderlinge afhankelijkheid van de instellingen en 
de impact van transversale projecten op te nemen in de bestuursovereenkomsten.      

 

4.2 Formele aspecten met betrekking tot afsluiting, 
uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomsten  
 
4.2.1. Inleiding 
 
Binnen 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 bestuursovereenkomst.  
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4.2.2. Vaststellingen  
 
Hieronder zijn de belangrijkste vaststelling met betrekking tot de bekeken formele 
aspecten van de bestuursovereenkomst beknopt weergegeven.  
 
Formeel aspect Vaststellingen 
Publicatie van de 
bestuursovereenkomsten 
in het  Belgisch 
Staatsblad 

De publicatie heeft aanzienlijke vertraging verloopt. De vijf 
bestuursovereenkomsten werden pas gepubliceerd een jaar 
na de officiële afsluiting.  Deze late publicatie heeft negatieve 
gevolgen gehad voor de instelling, o.a. op de 
inwerkingtreding van zijn personeelskader en op de 
activering van het contractuele cyclus (rapporten, protocol, 
bestuursplan, etc.). 

Aanpassingen aan de 
bestuursovereenkomsten 

Er werden geen aanpassingen aan de 
bestuursovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad ..  
Toch belette het niet  dat de planning nogal vele 
veranderingen heeft ondergaan via punctuele kleine 
aanpassingen  

Bestuursplan 
 

Drie instellingen hebben een bestuursplan opgesteld, 
waaronder twee, die een plan opstelden voor de volledige 
looptijd van de bestuursovereenkomst en één die jaarlijks 
een bestuursplan opmaakte.  

Protocol tussen de 
regeringscommissarissen, 
het beheersorgaan en de 
administrateur-generaal 

Er is geen formele verplichting tot het afsluiten van een 
protocol. Bij vier instellingen werd een protocol ondertekend 
met de regeringscommissarissen. Bij de overblijvende 
instelling werd de opvolging geregeld via een 
begeleidingscomité.  

Rapportering over de 
uitvoering van de 
bestuursovereenkomst 
(activiteitenverslagen) 

Vier instellingen voldeden aan de  rapporteringsvereisten. 
Vier instellingen publiceerden een jaarlijks activiteitenverslag 
over de uitvoering van de bestuursovereenkomst  : tijdens 
het evaluatieproces heeft de overblijvende instelling zijn 
capaciteiten wel bewezen om informatie te verzamelen rond 
de realisatie van zijn verbintenissen. Er kan aangenomen 
worden dat ervaring hieromtrent werd gecreëerd en dat bij 
de volgende bestuursovereenkomst, deze instelling jaarlijkse 
rapport zal opstellen.  
Twee instellingen beperkten zich tot een jaarlijks verslag 
terwijl bij de twee andere, dit verslag was gebaseerd op een 
semestriële rapportering.  

Jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst  

De jaarlijkse toetsing van de bestuursovereenkomst wordt 
geregeld door het KB van 3 april 1997 (art. 8, §3).   
Binnen vier instellingen was er in het kader van de jaarlijkse 
toetsing van de bestuursovereenkomst een vorm van overleg 
tussen de regeringscommissarissen, het beheersorgaan en de 
persoon belast met het dagelijkse bestuur van de instelling, 
zoals voorzien in het KB. Bij de overblijvende instelling werd 
de opvolging geregeld via een begeleidingscomité. 
Bij twee instellingen werd er een tegensprekelijk verslag 
opgesteld over het overleg en voor de andere instellingen 
was er geen verslag of andere aanduiding van de 
opmerkingen of het akkoord van de 
regeringscommissarissen.   
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4.2.3. Bespreking van de vaststellingen 

 
 Het in het KB uitgetekende proces voor afsluiting en opvolging van de 

bestuursovereenkomsten werd voor het merendeel van de instellingen op een formeel 
correcte manier nageleefd. De overblijvende instelling heeft wel zijn wil en 
capaciteiten bewezen om in de toekomst aan deze eisen te voldoen. Uit de analyse en 
de vaststellingen blijkt wel dat er nog grote verschillen zijn in de daadwerkelijke 
invulling van een aantal verplichtingen vastgelegd in het KB van 3 april 1997. 
Bovendien blijkt uit de analyse ook dat er kan worden overwogen om bepaalde 
procedures te vereenvoudigen of aan te passen. Er moet dan ook overwogen worden 
om deze administratieve verplichtingen te stroomlijnen, zonder afbreuk te doen aan 
de eigenheid van de instellingen.    

 
 Er wordt vastgesteld dat de onderhandelingen met de instellingen sterk gebundeld 

waren naar het einde van 2002. Bovendien hebben een aantal instellingen 
opmerkingen m.b.t. het grote aantal versies van bestuursovereenkomsten dat zij 
hebben opgesteld voorafgaand aan de feitelijke onderhandelingen met de 
voogdijministers en over de vertraagde publicatie van de bestuursovereenkomst (cfr. 
Supra). Vanuit deze ervaring van de eerste bestuursovereenkomst lijkt het 
aangewezen voor beide contracterende partijen om de onderhandelingen voor de 
volgende bestuursovereenkomst op een meer gestructureerde wijze te organiseren. 
Dit houdt ondermeer in dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de 
contracterende partijen aangaande timing en aanpak van de onderhandelingen,   

 
 Er wordt voor de periode 2003-2004 vastgesteld dat:  

o sommige instellingen geen bestuursplan opgesteld hebben; 
o de concrete invulling van de bestuursplannen op dit ogenblik sterk verschilt 

tussen de instellingen (bij sommige instellingen is dit een jaarlijks instrument, bij 
andere instellingen heeft het dezelfde looptijd als de bestuursovereenkomst), 

o een aantal instellingen de bestuursplannen beschouwen als puur interne 
documenten en andere instellingen de bestuursplannen beschouwen als 
aanvullingen op de bestuursovereenkomsten, 

o de manier waarop het bestuursplan wordt gebruikt binnen de instellingen sterk 
verschilt. 

 
 Er wordt voor de periode 2003-2004 vastgesteld dat:  

o het merendeel van de regeringscommissarissen van de voogdijminister de 
invulling van de opvolging formeel of informeel op voorhand geregeld hebben met 
de instellingen, 

o er aanzienlijke verschillen zijn in de organisatie en invulling van de jaarlijkse 
toetsing en de rapportering erover, wat het gebruik ervan in het kader van een 
globale beoordeling bemoeilijkt,  

o bij de meeste instellingen er een overleg met de regeringscommissaris van de 
voogdijminister is geweest in het kader van de jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst. 

 
 

 Vanuit deze vaststellingen lijkt het aangewezen verder te onderzoeken of er meer 
uniforme richtlijnen kunnen worden vastgelegd en meer ondersteuning kan worden 
aangeboden aangaande de invulling van de jaarlijkse toetsing van de 
bestuursovereenkomst. Dergelijke aanpak kan bijdragen tot een grotere valorisatie 
van hun werk. 

  
 De bestuursovereenkomst heeft ook geleid tot een ‘herdenken’ van de verhouding en 

relatie tussen de instellingen en de betrokken FOD’s. De FOD’s hebben stappen 
ondernomen om zich te herprofileren vanuit hun klassieke ‘voogdijrol’ naar een rol als 
partner (ondersteuner van één van de contracterende partijen). Dit 
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herprofileringsproces is nog volop aan de gang en ook hier moet een leerproces 
worden doorlopen. 
 

Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de formele aspecten  
 

1. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het meer gestructureerd en tijdig doen 
verlopen van de onderhandelingen en de bespreking van de ontwerpen van 
bestuursovereenkomst; 

2. Ontwikkelen van een visie op de strategische cascade tussen 
bestuursovereenkomst en bestuursplan. 

3. Onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van meer uniforme richtlijnen 
en meer ondersteuning aangaande de jaarlijkse toetsing en verdere verfijning van 
de taakinvulling van de regeringscommissarissen en de FOD’s van de 
voogdijministers.   

 

4.3 Vorm en inhoud van de bestuursovereenkomst en de 
rapporteringsdocumenten  
 
4.3.1. Inleiding 
 
Hieronder wordt een korte bespreking gegeven van de belangrijkste documenten die 
werden gehanteerd bij de opmaak van de stand van zaken van de uitvoering: de 
bestuursovereenkomst en de verschillende rapporteringsdocumenten. Hierbij wordt 
aandacht geschonken aan de vorm, structuur en inhoud van deze documenten. Bij de 
bespreking wordt vooral gekeken naar de mate waarin de noodzakelijke elementen 
aanwezig waren om een stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst te kunnen opmaken (bv. duidelijke verbintenissen en 
doelstellingen met normen, duidelijke prestatie-informatie gelinkt aan de doelstellingen). 
Bij de bespreking wordt er ook aandacht geschonken aan het leertraject dat de 
instellingen hebben doorlopen.  
 
4.3.2. Bespreking van de vaststellingen  
 
 Bijzonder positief is het feit dat de instellingen aanzienlijke inspanningen hebben 

geleverd om een interne dynamiek rond de bestuursovereenkomsten te creëren. Uit 
de rapporten bleek dat in veel instellingen interne cellen, werkgroepen of comités zijn 
opgericht om de onderhandeling van de bestuursovereenkomsten voor te bereiden en 
te werken aan de uitvoering en rapportering. Dit heeft het eigenaarschap van de 
bestuursovereenkomsten in de instellingen verhoogd. 

 
 Uit de analyse van de verschillende bestuursovereenkomsten blijkt dat: 

o een aantal instellingen hebben de bestuursovereenkomst op een meer 
strategisch niveau ingevuld, en hebben er voor gekozen om dit verder te 
operationaliseren in hun bestuursplan;  

o een aantal andere instellingen hebben bestuursovereenkomsten met zeer 
concrete operationele doelstellingen, die slechts in beperkte mate verder werden 
uitgewerkt in het bestuursplan.  

Het is duidelijk dat bij een meer geoperationaliseerde bestuursovereenkomst de 
druk om deze regelmatig aan te passen groter zal zijn. De aangewezen invulling 
van de bestuursovereenkomst zal dan ook bepaald moeten worden in functie van de 
mate waarin de bestuursovereenkomst als een dynamisch (en makkelijk 
aanpasbaar) werkinstrument kan worden ingevuld (zie eerder de opmerkingen 
m.b.t. de formele aanpassingen). Het lijkt aangewezen dat de contracterende 
partijen voorafgaand aan de invulling van de volgende bestuursovereenkomst 
afstemmen hoe zij de invulling van de bestuursovereenkomst zien.    
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 Uit de analyse van de bestuursovereenkomsten blijkt dat een aantal instellingen op 
het ogenblik van het afronden ervan, nog niet in staat waren al hun activiteiten en 
opdrachten op eenzelfde wijze te vertalen in doelstellingen en te normeren. Uit de 
analyse blijkt dat vele instellingen rond de formulering van de doelstellingen nog een 
belangrijk leertraject hebben doorlopen. Uit de rapportering van de instellingen en 
van de regeringscommissarissen blijkt ondermeer dat:  

o de instellingen hun opdrachten en verbintenissen verder hebben 
geoperationaliseerd in doelstellingen waaraan duidelijk verifieerbare normen 
werden toegewezen, 

o de instellingen in een aantal gevallen hun normen hebben verfijnd en eventueel 
aangepast op basis van ‘werkervaring’. 
Dit leerproces zal ongetwijfeld bijdragen tot meer kwalitatieve en beter 
onderbouwde toekomstige bestuursovereenkomsten. 

 Uit de analyse van de rapporteringsdocumenten blijkt dat er een zeer grote variatie is 
in de wijze waarop deze worden ingevuld en gestructureerd over de instellingen, wat 
de vaststelling van een meer overkoepelend beeld bemoeilijkt. Tegelijk moet er 
worden aangegeven dat een aantal instellingen zeer duidelijke en goed 
gestructureerde rapporten hebben ontwikkeld die als ‘best practices’ kunnen worden 
beschouwd, o.a. door het systematisch gebruik van boordtabellen.  
 

 Met het oog op het realiseren van een globaal beeld, lijkt het aangewezen dat de 
FOD’s samen met het College van Administrateurs-generaal, dat in het KB van 3 april 
1997 een coördinerende bevoegdheid werd toegewezen inzake de 
bestuursovereenkomsten, nagaan in welke mate bepaalde vorm- en 
structuurvereisten kunnen worden opgelegd m.b.t. de rapportering, zonder daarom 
afbreuk te doen aan de eigenheid van elk van de instellingen.  
Daarnaast blijft er een belangrijke opdracht voor de FOD’s van de voogdijministers 
om een overkoepelende rapportering te realiseren. De betrokken FOD’s moeten 
verder onderzoeken hoe zij deze globale rapporteringstaak op een gestructureerde 
wijze kunnen invullen. De opmaak van dit verslag heeft in ieder geval een aanzet 
gegeven tot de ontwikkeling van een methodiek voor de meer systematische 
opvolging van de bestuursovereenkomsten door de FOD. 

 Uit de analyse blijkt duidelijk dat de instellingen aanzienlijke inspanningen hebben 
geleverd om hun prestaties te meten en hierover te rapporteren. Uit de lezing van de 
rapporten blijkt ook duidelijk dat de ontwikkeling van meetinstrumenten aanzienlijke 
inspanningen vergt, en vaak verbonden is met de invoering van 
automatiseringsprocessen. 
Toch blijkt dat er globaal, en voor een aantal instellingen in het bijzonder, nog heel 
wat doelstellingen zijn waarvoor in de rapportering onvoldoende prestatie-informatie 
wordt gegeven om te kunnen oordelen over de doelrealisatie. Ondanks de belangrijke 
vooruitgang, is het duidelijk dat er hierrond bij een aantal instellingen nog een 
progressiemarge is. De instellingen moeten dan ook aangemoedigd worden om hun 
prestatiemeting verder en blijvend te ontwikkelen.  
 

 Omwille van hun kleinschaligheid hebben sommige instellingen moeilijkheden 
ondervonden om prestatiemeetsysteem te ontwikkelen voor de meerderheid van hun 
doelstellingen. Het zou aangewezen zijn dat er wordt onderzocht naar mogelijkheden 
de bestuursovereenkomst en daarmee verbonden eisen en processen meer aan te 
passen aan de specificiteiten van de instellingen.  

 
 Dit verslag heeft heel duidelijk niet het opzet van een audit van de 

prestatiemeetsystemen. Er worden binnen dit verslag dan ook geen uitspraken 
gedaan over de validiteit van de gerapporteerde prestatiegegevens. Het is evenwel 
duidelijk dat het succes van de bestuursovereenkomst en de responsabilisering van 
de instellingen in toenemende mate zal afhangen van het vertrouwen dat men kan 
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hebben in de prestatie-gegevens van de instellingen. Een belangrijke uitdaging voor 
de instellingen wordt dan ook het ontwikkelen van systemen en methoden voor de 
controle (en audit) van de ter beschikking gestelde prestatie-informatie. 
 

Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten en 
rapporteringsdocumenten 
 

1. Nagaan op welke wijze en tot op welk niveau de opdrachten minimaal moeten 
worden omgezet in operationele doelstellingen binnen de bestuursovereenkomst.  

2. De instellingen aanmoedigen om hun prestatiemeting verder te blijven ontwikkelen. 
3. Samen met het College van Administrateurs-generaal moet worden bekeken in 

welke mate bepaalde globale vorm- en structuurvereisten kunnen worden opgelegd 
aan de rapporteringsdocumenten, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van elk 
van de instellingen. De FOD’s van de voogdijministers moeten de nodige impulsen 
geven opdat de rapportering door de instellingen kan gehanteerd worden in het 
kader van hun globale rapporteringstaak. 

4. Toenemende aandacht binnen de instellingen voor de ontwikkeling van systemen en 
methoden voor de interne controle (en interne audit) van de ter beschikking 
gestelde prestatie-informatie.   

5. Onderzoeken hoe “kleine” instellingen kunnen worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van prestatiemeetsystemen en auditing en hoe de contractuele 
processen en vereisten kunnen worden aangepast aan de capaciteiten van die 
instellingen. 

 

4.4 Gebruik van de nieuwe budgettaire mogelijkheden in het 
kader van de responsabilisering 
 
4.4.1. Inleiding 
 
Het afsluiten van de bestuursovereenkomst leidt ertoe dat de instellingen onderworpen 
zijn aan specifieke regels3 inzake het bijhouden van hun begrotingen en rekeningen. Zo 
wordt de begroting van de instelling gesplitst in een opdrachten- en een 
beheersbegroting. De beheersbegroting omvat de ontvangsten en de uitgaven die 
betrekking hebben op het beheer van de instelling en omvat enkel limitatieve kredieten 
(met uitzondering van een aantal rubrieken zoals belastingen, uitgaven ten gevolge van 
gerechtelijke procedures en beslissingen...). De beheersbegroting brengt de 
begrotingsartikelen inzake uitgaven in in gende drie categorieën samen:  
• de personeelsuitgaven; 
• de werkingsuitgaven; 
• de investeringsuitgaven. 
 
In het kader van de responsabilisering werden aan de instellingen nieuwe mogelijkheden 
toegekend inzake overdrachten van beheerskredieten.  
 
Het beheersorgaan van de instelling kan beslissen tot overdracht van kredieten binnen de 
beheersbegroting van éénzelfde begrotingsjaar, mits de regeringscommissaris van 
begroting een gunstig advies heeft uitgebracht over de overeenstemming van het 
voorstel van overdracht met de reglementaire bepalingen. Deze versoepeling van de 
overdracht van kredieten in de beheersbegroting van eenzelfde begrotingsjaar moet ‘de 
openbare instellingen van sociale zekerheid toelaten de hen ter beschikking gestelde 
kredieten op de meest doelmatige wijze aan te wenden voor de uitvoering van de 
                                          
3  Een nadere omschrijving van deze regels werd opgenomen in de omzendbrief ‘Richtlijnen betreffende het 

budgettair luik van de bestuursovereenkomsten openbare instellingen van sociale zekerheid’ van 15 januari 
2002. 
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bestuursovereenkomst, en dus op de meest efficiënte wijze de hen toevertrouwde taken 
waar te nemen’4.  
Er is eveneens een overdracht van beheerskredieten naar het volgende begrotingsjaar 
mogelijk. De investeringskredieten en de werkingskredieten m.b.t. het programma van 
de investeringen die nodig blijven voor de uitvoering van het programma van de 
investeringen, worden systematisch heringeschreven in de beheersbegroting van het 
volgende jaar.  
 
4.4.2. Vaststellingen 
 
Bij de kredietvorming van de beheersbegroting werd voor de 5 instellingen nagegaan in 
welke mate, voor de begrotingsjaren 2003 en 2004, gebruik werd gemaakt van de 
budgettaire mogelijkheden tot overdracht van kredieten binnen hetzelfde begrotingsjaar 
tussen de drie grote uitgavencategorieën (personeel, werking, investeringen).  
 
Deze informatie geeft een indicatie van de mate waarin de instelling in de eerste twee 
jaren beroep hebben gedaan op deze nieuwe budgettaire mogelijkheden in het kader van 
de responsabilisering .  
 
In de loop van twee begrotingsjaren 2003 en 2004 werd vastgesteld dat:  

- 4 instellingen netto overdrachten van middelen tussen de 3 grote 
uitgavencategorieën hebben doorgevoerd; 

- 4 instellingen netto overdrachten van middelen tussen de twee begrotingsjaren 
hebben doorgevoerd; 

 
Tevens werd nagegaan in welke mate de instelling van deze nieuwe budgettaire techniek 
gebruik hebben gemaakt om de informaticakredieten in overeenstemming te brengen 
met hun jaarlijkse behoeften . In de loop van de twee begrotingsjaren 2003 en 2004 
werd vastgesteld dat 3 van de 5 instellingen hiervan gebruik hebben gemaakt om hun 
jaarlijkse informaticakredieten aan te passen. 
  
Het al of niet gebruik maken van deze mogelijkheden tot overdracht van kredieten door 
de instelling impliceert in generlei wijze een beoordeling van de doelmatigheid van het 
beheer van de instelling. 
 
Het al of niet gebruik maken van deze mogelijkheden tot overdracht van kredieten door 
de instelling impliceert in generlei wijze een beoordeling van de doelmatigheid van het 
beheer van de instelling.  
 

 
4  het verslag aan de Koning van het KB van 3 april 1997 betreffende de responsabilisering van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid 
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4.4.3. Bespreking van de vaststellingen. 
 
 Vanuit de gemaakte vaststellingen lijkt het aangewezen om met het College van 

Administrateurs-generaal na te gaan in welke mate deze nieuwe budgettaire 
mogelijkheid van overdracht van kredieten binnen hetzelfde begrotingsjaar voldoet 
aan het doel ervan, met name de instellingen ondersteunen om de hen toevertrouwde 
taken op de meest efficiënte wijze uit te voeren. Op basis van de hier bovenvermelde 
vaststellingen kan hierop momenteel noch bevestigend noch ontkennend worden 
antwoord. 

 Een voorwaarde opdat deze nieuwe budgettaire techniek ten volle het beoogde doel 
bereikt is ondermeer dat de doorlooptijd van het doorvoeren van dergelijke 
budgettaire aanpassingen zo kort mogelijk zou zijn. Het is aangewezen om met de 
betrokken actoren na te gaan of geldende doorlooptijd voldoet en of aanpassingen 
aangewezen zijn.  De regeringscommissarissen kunnen hier een belangrijke bijdrage 
toe leveren. 
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5. Overzicht van de aangehaalde aandachts- en 
actiepunten 

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de invulling van de 
bestuursovereenkomst 
 
1. Het aanhouden van de inspanningen om in functie van de volgende 

bestuursovereenkomsten het aantal niet genormeerde doelstellingen te verminderen.  
2. De ervaring van deze instellingen inzake afhankelijkheid t.o.v. een andere instellingen 

zou een belangrijke bijdragen kunnen betekenen in de ontwikkeling van methoden en 
procedures om in het algemeen de onderlinge afhankelijkheid van de instellingen en 
de impact van transversale projecten op te nemen in de bestuursovereenkomsten.       

 
Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de formele aspecten  
 
1. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het meer gestructureerd en tijdig doen 

verlopen van de onderhandelingen en de bespreking van de ontwerpen van 
bestuursovereenkomst; 

2. Ontwikkelen van een visie op de strategische cascade tussen bestuursovereenkomst 
en bestuursplan. 

3. Onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van meer uniforme richtlijnen en 
meer ondersteuning aangaande de jaarlijkse toetsing en verdere verfijning van de 
taakinvulling van de regeringscommissarissen en de FOD’s van de voogdijministers.  
 

Voorgestelde aandachts- en actiepunten m.b.t. de bestuursovereenkomsten en 
rapporteringsdocumenten 
 
1. Nagaan op welke wijze en tot op welk niveau de opdrachten minimaal moeten worden 

omgezet in operationele doelstellingen binnen de bestuursovereenkomst.  
2. De instellingen aanmoedigen om hun prestatiemeting verder te blijven ontwikkelen. 
3. Samen met het College van Administrateurs-generaal moet worden bekeken in welke 

mate bepaalde globale vorm- en structuurvereisten kunnen worden opgelegd aan de 
rapporteringsdocumenten, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van elk van de 
instellingen. De FOD’s van de voogdijministers moeten de nodige impulsen geven 
opdat de rapportering door de instellingen kan gehanteerd worden in het kader van 
hun globale rapporteringstaak. 

4. Toenemende aandacht binnen de instellingen voor de ontwikkeling van systemen en 
methoden voor de interne controle (en interne audit) van de ter beschikking gestelde 
prestatie-informatie.   

5. Onderzoeken hoe “kleine” instellingen kunnen worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van prestatiemeetsystemen en auditing en hoe de contractuele 
processen en vereisten kunnen worden aangepast aan de capaciteiten van die 
instellingen. 
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Bijlage. Methodologie gehanteerd bij de opmaak 
van het verslag over de uitvoering van de 

bestuursovereenkomsten 
 
Deze methodologie is een verdere uitwerking van de methodologie die werd voorgesteld 
aan het College van de OISZ op 6 februari 2004. De krachtlijnen van de aan het College 
voorgestelde methodologie werden behouden. Deze methodologie werd in het kader van 
de opmaak van het eerste verslag over de bestuursovereenkomsten 2002-2004 
opgesteld maar werd eveneens gebruikt voor de opmaak van het tweede verslag over 
de bestuursovereenkomsten 2003-2005.   
 

1. Kader  
 
Het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 betreffende de responsabilisering legt vast dat de 
voogdijminister verslag zal uitbrengen aan de ministerraad over de eerste 
bestuursovereenkomst, en dit gedurende de zevenentwintigste maand na de 
inwerkingtreding ervan (art 8, § 3). 

De bestuursovereenkomsten van volgende 10 Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid traden in werking op 1 januari 2002: 

  
OISZ Voogdijministers 
RSZ Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 

 Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
RVP Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 
RJV Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 
RKW  Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE  

 De staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een   
 handicap I. SIMONIS 

RIZIV Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 
RSZPPO Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 

 Minister van Binnenlandse Zaken P. DEWAEL 
 Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 

FAO Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 
KSZ Minister van Sociale Zaken R. DEMOTTE 

Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 
RSVZ Minister van Middenstand en Landbouw S. LARUELLE 

(inzake de opdrachten sector pensioenen is de Minister 
van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE mede 
bevoegd) 

RVA Minister van Werk en Pensioenen F. VANDENBROUCKE 
 
De verschillende voogdijministers zijn gehouden een verslag op te maken over de 
uitvoering van deze bestuursovereenkomsten.  

Aan de betrokken voogdijministers werd voorgesteld dat het verslag voor alle instellingen 
op een eenvormige wijze zou worden opgesteld.   

De opmaak van het verslag gebeurde onder de coördinatie van de FOD Werk, Arbeid en 
Sociaal Overleg en het DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.  

Deze nota licht toe hoe dit verslag werd opgemaakt.   
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2. Globale opzet van het verslag 
 

Het verslag heeft een dubbele doelstelling:  
 Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst 

(hierbij duidelijk rekening houdend met het feit dat de looptijd van de overeenkomst 
nog niet is afgerond); 

 Aanreiken van aandachts- en verbeterpunten m.b.t. het proces en het instrument van 
de bestuursovereenkomsten (niet inhoudelijk). 

 
De verslaggeving gebeurt op twee niveaus:  
 
 Een verslag instelling, over de uitvoering van de Bestuursovereenkomst 2002-2004 

(=VERSLAG PER BESTUURSOVEREENKOMST); 
 

 Een syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en 
aandachtspunten met betrekking tot de eerste bestuursovereenkomsten afgesloten 
door tien openbare instellingen van sociale zekerheid (=GLOBAAL VERSLAG). 

 
Het verslag per bestuursovereenkomst bevat volgende onderdelen:  
 
 Het feitelijke verslag met de voornaamste vaststellingen inzake de geraadpleegde 

documenten, de uitvoering van de bestuursovereenkomst voor 2002 en 2003, de 
aangehaalde interveniërende factoren, het formele proces (afsluiting, uitvoering, 
opvolging en eventuele bijsturing) en het gebruik van de budgettaire mogelijkheden 
toegekend in het kader van de responsabilisering 

 
 Elk verslag per bestuursovereenkomst heeft vijf bijlagen met meer gedetailleerde 

gegevens over de gevoerde analyses: 
• Bijlage 1: Overzicht van de beschikbare en gehanteerde documenten 
• Bijlage 2: Stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst 
• Bijlage 3: Overzicht van aangehaalde interveniërende factoren bij de uitvoering 

van de bestuursovereenkomst 
• Bijlage 4: Overzicht van de belangrijkste feiten en data m.b.t. het afsluiten en 

uitvoeren van de bestuursovereenkomst 
• Bijlage 5: Budgettaire cyclus - beheerskredieten 

 
Bij de opmaak van het verslag werd gebruik gemaakt van de formele rapportering over 
de uitvoering van de bestuursovereenkomst zoals die werd opgemaakt door de 
instellingen of de regeringscommissarissen. Deze informatie werd verzameld door het 
projectteam. Daarnaast werd geen bijkomende informatieverzameling voorzien.  
 

De opzet van het verslag geeft duidelijk aan dat het verslag niet kan worden beschouwd 
als een audit van de organisatie in zijn geheel of van de prestatiemeetsystemen.  

Het verslag heeft enkel betrekking op de uitvoering van de verbintenissen opgenomen in 
de bestuursovereenkomst.   
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3. Verantwoordelijkheden van de diverse 
betrokkenen mbt het verslag 

 

Het verslag werd opgesteld door de FOD Sociale Zekerheid in samenwerking met de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in opdracht van de voogdijministers. De 
diensten van de andere voogdijministers werden betrokken bij de opmaak van het 
verslag.  
 
De regeringscommissarissen van de voogdijministers werden betrokken bij de 
verschillende fasen van de opmaak van het verslag. Zij hebben een belangrijke rol 
gespeeld in de toelevering en de duiding van de informatiebronnen. Daarnaast wordt hen 
ook de mogelijkheid geboden om opmerkingen te leveren op de ontwerpen van verslagen 
per bestuursovereenkomst, voor de instelling waarvoor zij regeringscommissaris zijn. 
Deze opmerkingen worden verwerkt in het verslag.  

Het College van Administrateurs-Generaal wordt uitgenodigd om opmerkingen te 
formuleren bij het verslag (globaal verslag). Deze opmerkingen worden bijgevoegd bij 
het verslag.  

Het verslag wordt samen met de opmerkingen van het CAG overgemaakt aan de 
voogdijministers.  
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4. Concrete werkwijze bij de opmaak van het 
verslag 

 
Binnen dit hoofdstuk wordt de toegepaste werkwijze bij de uitwerking van het verslag 
gedetailleerd weergegeven.  
 
Volgende punten worden uitgewerkt:  
 
 Werkwijze bij de opmaak van het VERSLAG PER BESTUURSOVEREENKOMST 

 Werkwijze bij de opmaak van het overzicht van de beschikbare en gehanteerde 
documenten  

 Werkwijze bij de opmaak van de stand van zaken van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst  

 Werkwijze bij de opmaak van het overzicht van aangehaalde interveniërende 
factoren bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst 

 Werkwijze bij het de opmaak van het overzicht van de belangrijkste feiten en data 
m.b.t. het afsluiten en uitvoeren van de bestuursovereenkomst 

 Werkwijze bij de opmaak van het overzicht van de toepassing van de budgettaire 
mogelijkheden verkregen in het kader van de responsabilisering 

 
 Werkwijze bij de opmaak van het GLOBALE VERSLAG  

 Werkwijze bij het hoofdstuk “Stand van zaken van uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten” 

 Werkwijze bij het hoofdstuk “Formele aspecten met betrekking tot afsluiting, 
uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomsten” 

 Werkwijze bij het hoofdstuk “Vorm en inhoud van de bestuursovereenkomst en de 
rapporteringdocumenten” 

 Werkwijze bij het hoofdstuk “Gebruik van de nieuwe budgettaire mogelijkheden in 
het kader van de responsabilisering” 

4.1 Werkwijze bij opmaak van het verslag per 
Bestuursovereenkomst 
 
Per bestuursovereenkomst en dus ook per instellling werd een beschrijvend rapport 
opgemaakt met de onderdelen en op de wijze zoals hieronder omschreven.  
 
4.1.1. Werkwijze bij het OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE EN GEHANTEERDE 
DOCUMENTEN (bijlage 1) en de BESPREKING VAN DE DOCUMENTEN (verslag) 
 
In bijlage 1 van ieder verslag per bestuursovereenkomst wordt er aangegeven over 
welke documenten de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg beschikken m.b.t. de bestuursovereenkomst. Er wordt hierbij vermeld 
welke documenten effectief gebruikt werden bij het opmaak van het verslag. 

 
Drie documenten werden primair gebruikt bij de analyse:  
• De bestuursovereenkomst (en zijn aanpassingen) die uitleg verschaft over de 

verbintenissen van de instelling t.o.v. de Minister; 
• De jaarlijkse ”activiteitenverslagen” van de instelling over de uitvoering van de 

bestuursovereenkomst die informeert over de concrete verwezenlijking van de in de 
bestuursovereenkomst vermelde engagementen; 

• Het tegensprekelijk en gemotiveerd verslag van het overleg tussen de 
regeringscommissarissen, het beheersorgaan en de persoon belast met het dagelijks 
bestuur van de instelling.  
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In het verslag per instelling werd een bespreking van deze documenten opgenomen. 
De documenten werden hierbij vooral bekeken vanuit het oogpunt van bruikbaarheid in 
het kader van de analyse van de uitvoering van de bestuursovereenkomst. De 
bespreking richt zich op volgende drie aspecten:  
• De structuur en de vorm van de documenten; 
• De inhoud van de documenten; 
• Het doorlopen leerproces: de aanpassingen en verfijningen m.b.t. de structuur en 

inhoud van de documenten die de instellingen zelf hebben doorgevoerd en die blijken 
uit de documenten.  

 
4.1.2. Werkwijze bij de opmaak van de STAND VAN ZAKEN VAN DE UITVOERING 
VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST (bijlage 2) 
 

Elk verslag per bestuursovereenkomst bevat een Stand van Zaken van de uitvoering van 
de bestuursovereenkomst (bijlage 2). Hierin wordt er een gedetailleerd overzicht 
gegeven van de verschillende verbintenissen en doelstellingen uit de 
bestuursovereenkomst, en de errond verstrekte prestatie-informatie.   
In het verslag zelf wordt een synoptische tabel weergegeven, waarin per opdracht van de 
instelling wordt aangegeven hoeveel operationele doelstellingen er werden vermeld, en in 
welke mate deze operationele doelstellingen op dit ogenblik als gerealiseerd kunnen 
worden beschouwd.   
 

Bij het lezen van deze synoptische tabel moer er rekening worden gehouden met 
volgende aspecten:  

 Er wordt in de tabel geen indicatie gegeven van de relatieve belangrijkheid 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. 

 
Werkwijze 
 
Voor ieder OISZ werd er nagegaan in hoeverre zij de in de bestuursovereenkomst 
aangegane verbintenissen heeft gerealiseerd. Het gaat hierbij uiteraard om een 
voorlopige vaststelling vermits de looptijd van de bestuursovereenkomsten nog niet is 
afgerond.  
 
Volgende stappen werden gevolgd:  
 
Stap 1: Alle verbintenissen uit de bestuursovereenkomst werden gestructureerd 
weergegeven in een overzichtstabel.  
Het projectteam streefde na om een zo eenvormig mogelijke tabel te hanteren voor de 
weergave van alle bestuursovereenkomsten, zelfs al waren er tussen de verschillende 
bestuursovereenkomsten soms verschillen in de gehanteerde terminologie. Uiteraard 
werd er strikt gehouden aan de binnen de bestuursovereenkomst gehanteerde 
formuleringen en benamingen.  
De oplijsting van de verbintenissen volgt volgende structuur: 
  

 Opdracht 
  Verbintenis 
   Operationalisering van de verbintenis/ Operationele doelstelling 
    Prestatienormen of acties gerelateerd aan de verbintenis 
 
Stap 2: Ter informatieve titel werd de tabel aangevuld met voorstellen van inhoudelijke 
aanpassingen en met in het activiteitenverslag opgenomen verfijningen en aanpassingen 
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Ter informatieve titel werd de tabel aangevuld met informatie uit twee bijkomende 
bronnen.  
 
1. Voorstellen van inhoudelijke aanpassingen 
In geen van de bestuursovereenkomsten werden de inhoudelijke bepalingen formeel 
aangepast. Een aantal instellingen hebben wel voorstellen gelanceerd tot inhoudelijke 
aanpassing van hun bestuursovereenkomst. Vermits deze instellingen de voorgestelde 
aanpassingen meenamen in hun verdere rapportering, werden deze ter informatieve titel 
mee opgenomen in de tabel, op voorwaarde dat de voorgestelde aanpassingen een 
aantal stappen in het ‘formele aanpassingsproces’ hadden doorlopen (akkoord van 
regeringscommissaris, akkoord van de minister). Deze voorstellen van aanpassing zijn in 
de tabel in een afzonderlijke rij opgenomen, onder de oorspronkelijke formulering. Hierbij 
werd de status en bron van deze bepalingen steeds duidelijk aangegeven.  
 
2. Aanpassingen en verfijningen aan de inhoudelijke bepalingen doorgevoerd in 
de activiteitenverslagen 
In de activiteitenverslagen van de instellingen worden soms doelstellingen en normen uit 
de bestuursovereenkomst verder verfijnd of aangepast. De verfijnde of aangepaste 
bepalingen worden ter informatieve titel meegegeven in de tabel. Deze voorstellen van 
aanpassing zijn in de tabel in een afzonderlijke rij opgenomen, onder de oorspronkelijke 
formulering. Hierbij is steeds duidelijke de status en bron van deze bepalingen 
aangegeven.  

 
 
Stap 3. De tabel werd aangevuld met informatie over de prestaties van de instelling.  
Deze informatie is in eerste instantie afkomstig uit:  

- de jaarlijkse toetsing (verslag van overleg tussen regeringscommissaris, leidend 
ambtenaar en beheerscomité) 

- de rapportering over de uitvoering van de bestuursovereenkomst in het afgelopen 
jaar, opgesteld door de instelling 

 
 
Stap 4. Er wordt bepaald in welke mate een verbintenis is gerealiseerd.  
 
Binnen deze stap werd er aangegeven in welke mate de verbintenissen werden 
gerealiseerd.  
Eerst moet de realisatiegraad per jaar bepaald worden. 
 
Bepaling inzake realisatie van  verbintenissen uit de bestuursovereenkomst: 
 
De realisatiegraad per jaar 
De verbintenissen uit de bestuursovereenkomst (of operationaliseringen ervan) worden 
als gerealiseerd beschouwd wanneer uit de rapportering eenduidig blijkt dat een OISZ de 
aan een verbintenis gerelateerde jaarlijkse prestatienormen (onder de vorm van 
kwantitatieve normen en/of voorziene acties) heeft bereikt en/of wanneer expliciet 
vermeld wordt in de jaarlijkse toetsing (verslag van het overleg tussen de 
regeringscommissaris, de leidend ambtenaar en het beheerscomité) dat een verbintenis 
is gerealiseerd.  
 
Daarna dient bepaald te worden of de verbintenis voor de beide jaren als gerealiseerd 
kan worden.  
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Bepaling inzake realisatie van  verbintenissen uit de bestuursovereenkomst: 
 
De realisatiegraad over de twee jaren heen 
De verbintenissen uit de bestuursovereenkomst (of operationaliseringen ervan) worden 
voor 2002 & 2003 als gerealiseerd beschouwd wanneer op basis van de hierboven 
vermelde regeling inzake de bepaling van de realisatiegraad per jaar, er een positieve 
realisatiegraad voor beide jaren wordt vastgesteld. Als enkel voor één jaar een positieve 
realisatiegraad kan vastgesteld worden dan wordt de doelstelling als voorwaardelijk 
gerealiseerd bestempeld en als er geconcludeerd werd dat de realisatiegraad voor beide 
jaren negatief was dan wordt de doelstelling als niet gerealiseerd beschouwd. 
 
Aan de hand van deze redenering wordt iedere operationele doelstelling gerangschikt 
onder één van de volgende categorieën:    
 
Categorie Omschrijving 
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 (bv. 
voorziene actie werd gerealiseerd op later dan voorziene 
datum, norm werd niet behaald voor 2002 maar wel voor 
2003,…)  

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

Partiële informatie Er is onvoldoende informatie om te oordelen over de mate 
waarin de doelstelling is gerealiseerd. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijke oorzaken: geen norm om 
doelrealisatie te beoordelen, geen prestatiegegevens, 
norm en prestatiegegevens niet op mekaar afgestemd.  

Doelstelling met scope 
verder dan 2003 

Dit betreft doelstellingen waarvoor de norm of 
realisatiedatum specifiek voorzien is voor 2004, en die 
derhalve nog niet kunnen worden beoordeeld. 

 
Uiteraard gaat het hierbij steeds om een voorlopige beoordeling vermits de looptijd 
van de bestuursovereenkomst nog niet is afgerond.  
 
Waar relevant werden er bijkomende opmerkingen gegeven of overgenomen uit de 
activiteitenverslagen.  
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De bovenstaande stappen resulteren in een tabel waarvan op de volgende 
pagina  is weergegeven.  
 
Toelichting bij de tabel “Stand van Zaken” 
 
De aangegeven kolommen staan voor :  

• BO-nrs: de nummering van de bestuursovereenkomst. Hierbinnen wordt er een 
bronvermelding gegeven, waarbij er verwezen wordt naar de indeling die wordt 
gehanteerd binnen de bestuursovereenkomst (hoofdstuk, afdeling, artikel, etc.). 
Binnen deze kolom wordt ook aangegeven welke bepalingen ter informatieve 
titel werden overgenomen uit de voorstellen tot aanpassing van de 
bestuursovereenkomst, het bestuursplan of de activiteitenverslagen.  

• Generieke nr : generieke nummering. Hierin wordt de nummering gegeven die 
door het projectteam wordt gehanteerd, en die volgende hiërarchie volgt:  

o X. : opdracht (Xde opdracht van de OISZ) 
o X.Y. : verbintenis (Yde verbintenis van de Xde opdracht van de OISZ) 
o X.Y.Z. : operationele doelstelling (Zde operationele doelstelling van de Yde 

verbintenis van de Xde opdracht van de OISZ). 
• Beschrijving: de inhoudelijke bepaling uit de bestuursovereenkomst of andere 

bronnen. 
• Normering: de concrete norm toegekend aan een doelstelling, expliciet 

geformuleerd of vastgesteld uit de formulering van de doelstelling. 
• Prestaties: de door de OISZ geleverde acties of bereikte resultaten. 
• Doelbereiking 2002-2003: mate van realisatie van de doelstelling (één oordeel 

per operationele doelstelling volgens de hogervermelde categorieën). 
• Bemerkingen: bijkomende opmerkingen van het projectteam of overname van 

opmerkingen uit het activiteitenverslag ter situering van de prestatie of 
beoordeling. 
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Normering Prestaties BO-
nrs
. 

Generieke 
nr. 

Beschrijving 
2002 2003 2004 2002 2003 

Doelbereiking 
2002-2003 

Bemerkingen 

           1 Opdracht 1. ….
          1.1. Verbintenis 1.1. … 
 1.1.1. OD 1.1.1. …       
 Ind. ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  
 Ind. ….  ….  ….  ….  ….  ….  

…. 

….  
 1.1.2. OD 1.1.2. … ….  ….  ….  ….  ….  …. ….  
 1.2. Verbintenis 1.2.        
 1.2.1. OD 1.2.1. … ….  ….  ….  ….  ….  …. …. 
  ….         

 



  47

 
4.1.3. Werkwijze bij de opmaak van het OVERZICHT VAN DE INTERVENIËRENDE 
FACTOREN BIJ DE UITVOERING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST (bijlage 3) 
 
Situering 
 
De Staat heeft er zich in de verschillende bestuursovereenkomsten toe geëngageerd bij 
de opvolging van de bestuursovereenkomsten rekening te houden met diverse interne en 
externe factoren die van invloed kunnen geweest zijn op de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst.  

 

 “Tijdens de eindevaluatie van de overeenkomst en in de mate de Staat tijdig verwittigd 
is geweest verbindt de Staat er zich toe rekening te houden met gebeurtenissen van 
overmacht die eventueel de verwezenlijking van de overeenkomst hebben belemmerd, 
evenals met de besluiten van de Regering, genomen na afsluiting van de overeenkomst 
en die zouden hebben geleid tot een merkelijke verzwaring van de taken of van zekere 
uitgaven”.  

 

In het kader van het verslag over de bestuursovereenkomsten was het dan ook 
aangewezen dat er een inventarisatie werd gemaakt van alle interne en externe factoren 
die een impact kunnen gehad hebben. 

Werkwijze  

Het projectteam heeft een inventaris opgemaakt van alle in de rapporteringdocumenten 
vermelde interveniërende factoren die van invloed kunnen geweest zijn op de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst. Hierbij worden volgende stappen gevolgd:  
 
Stap 1:  
Een inventaris van de vermelde interveniërende factoren werd gemaakt. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van de factoren vermeld in de verschillende opvolgingsrapporteringen 
van de instellingen en van de regeringscommissaris 
 
Stap 2: De factoren werden gecategoriseerd. Volgende categorieën werden voorzien:  

- Aard van de factor  
• Intern of extern aan de instelling 

- Globale categorie. Volgende categorieën werden weerhouden:  
• Personeel 
• Financiën 
• Informatisering en Administratieve Vereenvoudiging  
• Planning 
• Prestatiemeetsysteem 
• Interne werking 
• Werking en beslissing van andere overheidsdiensten: 
• Werking en beslissing van meewerkende instellingen 
• Werking en beslissing van de doelgroep 
• Werking en beslissing van externe organisaties: problemen ivm overblijvende 

externe actoren die niet aan de bovenvermelde criteria beantwoorden 
• Maatschappelijke en economische evolutie: evolutie van het beleidsveld 
• Reglementering 
• Nieuwe opdracht(en) 

 
Stap 3. Indien de instelling specifieerde op welke wijze en op welke bepalingen van de 
bestuursovereenkomst de factor invloed had, werd dit meegegeven in de overzichtstabel.  
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Stap 4. Voor elk van de factoren werd nagegaan of ze aanleiding hebben gegeven tot 
een aanpassing van de bestuursovereenkomst.  
 
Deze inventarisatie resulteert in onderstaande overzichtstabel per 
instelling/bestuursovereenkomst:  
 
CATEGORIE Intern 

Extern 
OMSCHRIJVING 
FACTOR 

IMPACT OP 
UITVOERING 
BO 

BRON (werd 
de factor 
aangehaald in 
de 
rapportering of 
verslagen) 

WERD 
BESTUURSOVER-
EENKOMST 
AANGEPAST? 

      
      
      
 
Eveneens werd een synthese van de verschillende factoren opgenomen in het verslag.  
 
4.1.4. Werkwijze bij de opmaak van het OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 
FEITEN EN DATA M.B.T. HET AFSLUITEN EN UITVOEREN VAN DE 
BESTUURSOVEREENKOMST (bijlage 4) 
 
Situering 
 
De afsluiting, uitvoering, opvolging (en eventuele bijsturing) van de 
bestuursovereenkomst wordt gevat binnen een aantal formele procedures die vervat zijn 
in het KB  van 3 april 1997 of in de contractuele bepalingen van de 
bestuursovereenkomst. In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van “het proces 
bestuursovereenkomst” aan de hand van een oplijsting van een aantal formele feiten. De 
belangrijkste feiten hieromtrent worden synthetisch aangegeven bij het verslag zelf. 
 
Werkwijze 
 
Per instelling werd met name worden nagegaan in welke mate en wanneer volgende 
feiten zich voordeden: 
 
Feit J/N5 Datum Opmerkingen 
    
Onderhandelingen & Goedkeuring Bestuursovereenkomst 
Bilaterale vergadering met instelling    

Beslissing Ministerraad begrotingskader    
Beslissing Ministerraad Goedkeuring BO     
KB bestuursovereenkomst     
Publicatie KB bestuursovereenkomst    
    
Opvolging en uitvoering  van de  Bestuursovereenkomst 
    
Protocol    
Afsluiting Protocol tussen instelling en 
Regeringscommissarissen 

   

    
Bestuursplan(nen)    
Goedkeuring  Bestuursplan 2002 door BC    

                                          
5 j/n staat voor ja/nee 
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Goedkeuring  Bestuursplan 2003 door BC    
     
Overleg tussen RC en instelling    
Overleg tussen Regeringscommissarissen 
en Instelling over uitvoering BO 2002 

   

Verslag van Overleg over uitvoering BO 
2002 

   

Overleg tussen Regeringscommissarissen 
en Instelling over uitvoering BO 2003 

   

Verslag van Overleg over uitvoering BO 
2003 

   

    
Rapportering over uitvoering door 
instelling (data voorlegging aan BC) 

   

Rapportering over uitvoering BO 2002     
Rapportering over uitvoering BO 2003    
 
 
Aanpassingen aan Bestuursovereenkomsten 
 
Aanpassingen BO voor het dienstjaar 
2003 

   

    
Formele aanpassingen 6       
Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door BC 

   

Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door RC's 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de 
Voogdijminister(s) ) 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de Minister 
van Begroting) 

   

Goedkeuring Aanpassing BO Minister van 
Begroting 

   

Goedkeuring Aanpassing BO Ministerraad    
Publicatie Aanpassing BO Staatsblad    

                                          
6 Bij deze tabel worden  vanuit procedureel oogpunt  aanpassingen opgenomen die door de Voogdijminister en / of 

de Ministerraad goedgekeurd werden en/ of via  een KB  geformaliseerd werden.  Deze  aanpassingen kunnen 
betrekking op aanpassingen  aan de middelen van de BO , aanpassingen van de taken en verbintenissen van de 
BO en aanpassingen aan  zowel de middelen van de BO als van de taken en verbintenissen ervan.   
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Andere aanpassingen 7     
Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door BC 

    

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de 
Voogdijminister(s) ) 

    

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de Minister 
van Begroting) 

   

    
Aanpassingen  BO voor het 
dienstjaar  2004  

   

    
Formele aanpassingen     
Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door BC 

   

Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door RC's 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de 
Voogdijminister(s) ) 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de Minister 
van Begroting) 

   

Goedkeuring Aanpassing BO 
Voogdijminister 

   

Goedkeuring Aanpassing BO Ministerraad    
Publicatie Aanpassing BO Staatsblad    
Andere aanpassingen    
Voorstel van aanpassing goedgekeurd 
door BC 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met vertegenwoordigers van de 
Voogdijminister(s) ) 

   

Bilaterale vergadering met instelling 
(met  
vertegenwoordigers van de Minister van 
Begroting) 

   

    
 
 

                                          
7  Bij deze tabel worden  vanuit procedureel oogpunt  aanpassingen opgenomen die opgesteld werden met het 

oog op het voorleggen aan de Voogdijminister  en die  de door de Voogdijoverheid niet bekrachtigd werden. 
Deze  aanpassingen kunnen betrekking op aanpassingen  aan de middelen van de BO , aanpassingen van de 
taken en verbintenissen van de BO en aanpassingen aan  zowel de middelen van de BO als van de taken en 
verbintenissen ervan.   
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4.1.5. Werkwijze bij de opmaak van het OVERZICHT VAN DE TOEPASSING VAN 
DE BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN VERKREGEN IN HET KADER VAN DE 
RESPONSABILISERING (bijlage 5) 
 
Situering 
 
Het afsluiten van de bestuursovereenkomst leidt ertoe dat de instellingen onderworpen 
zijn aan specifieke regels8 inzake het bijhouden van hun begrotingen en rekeningen. Zo 
wordt de begroting van de instelling gesplitst in een opdrachten- en een 
beheersbegroting. De beheersbegroting omvat de ontvangsten en de uitgaven die 
betrekking hebben op het beheer van de instelling en omvatten enkel limitatieve 
kredieten (met uitzondering van een aantal posten zoals belastingen, uitgaven ten 
gevolge van gerechtelijke procedures en beslissingen...). De beheersbegroting brengt de 
begrotingsartikelen inzake uitgaven in  volgende drie categorieën samen:  
• de personeelsuitgaven; 
• de werkingsuitgaven; 
• de investeringsuitgaven. 
Binnen het kader van de responsabilisering werden aan de instellingen ook nieuwe 
mogelijkheden toegekend inzake overdrachten van kredieten.  
 
Het beheersorgaan van de instelling kan beslissen tot overdracht van kredieten binnen de 
beheersbegroting van eenzelfde begrotingsjaar, mits de regeringscommissaris van 
begroting een gunstig advies heeft gegeven over de overeenstemming van het voorstel 
van overdracht met de reglementaire bepalingen. Deze versoepeling van de overdracht 
van kredieten in de beheersbegroting van eenzelfde begrotingsjaar moet ‘de openbare 
instellingen van sociale zekerheid toelaten de hen ter beschikking gestelde kredieten op 
de meest doelmatige wijze aan te wenden voor de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst, en dus op de meest efficiënte wijze de hen toevertrouwde taken 
waar te nemen’9. 
 
Er is eveneens overdracht van beheerskredieten naar het volgend begrotingsjaar 
mogelijk. De investeringskredieten en de werkingskredieten m.b.t. het programma van 
de investeringen die nodig blijven voor de uitvoering van het programma van de 
investeringen, worden systematisch heringeschreven in de beheersbegroting van het 
volgende jaar.   
 
Werkwijze 
 
In bijlage 5 van ieder verslag per bestuursovereenkomst is een tabel die een overzicht 
geeft van de budgettaire cyclus en de beheersbegrotingen van de instelling.  
 
In deze tabel wordt voor de begrotingsjaren 2002, 2003 en 2004 een overzicht gegeven 
van de kredietvorming en de realisaties. Bij de kredietvorming wordt aangegeven in 
welke mate er voor de begrotingsjaren 2002 en 2003 een overdracht van kredieten werd 
doorgevoerd binnen hetzelfde begrotingsjaar tussen de drie categorieën van de uitgaven 
van de beheersbegroting (personeels-, werkings- en investeringsuitgaven). Deze 
informatie geeft een indicatie van de mate waarin de instelling gebruik heeft gemaakt 
van de grotere budgettaire autonomie die hen in het kader van de responsabilisering 
werd toegekend.  
 
De sjabloon van de tabel is hieronder weergegeven. 

 
8  Een nadere omschrijving van deze regels werd opgenomen in de omzendbrief ‘Richtlijnen betreffende het 

budgettair luik van de bestuursovereenkomsten openbare instellingen van sociale zekerheid’ van 15 januari 
2002. 

9  het verslag aan de Koning van het KB van 3 april 1997 betreffende de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid 



 52

   2002 2003 2004
Kredietvorming   Realisatie Kredietvorming Realisatie Kredietvor-

ming 

Aard van de 
uitgaven 
 

Initiële 
kredieten 

Herver-
delingen 
+ aan-
passingen 

Laatst 
aangepaste 
begroting 

    Initiële
kredieten 

Overdrachte
n 2002 

Herver-
delingen 
+ aan-
passinge
n 

Laatst 
aangepast
e 
begroting 

Initiële
kredieten 

Personeel 
 

          

Werking  
waarvan  
- Informatica 
+MVM 
(813.1)* 
- Belastingen** 
(836.9+841.3)* 

          

Investeringen 
waarvan 
- Informatica 
(873.1)* 
-Onroerende 
goederen 
(871.3,872.1)* 

          

Totaal 
beheersbegroting 
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4.2 Werkwijze bij de opmaak van het globaal verslag:  
 
Naast de verslagen per bestuursovereenkomst werd er ook een globaal verslag 
opgesteld over de bestuursovereenkomsten heen. Dit globaal verslag beoogt 
vooral synthetiserend te zijn. Hierbij werd er gekeken of er bepaalde 
trends/tendensen zijn die van toepassing zijn op alle bestuursovereenkomsten. 
Belangrijk was ook dat het identificeren van een aantal aandachtspunten inzake 
het proces en het instrument  van de bestuursovereenkomst, die kunnen worden 
meegenomen bij het afsluiten van de nieuwe bestuursovereenkomsten.  

 

Het globaal verslag volgt eenzelfde opdeling als de verslagen per 
bestuursovereenkomst.  
 
4.2.1. Werkwijze bij het hoofdstuk “Stand van zaken van uitvoering van 
de bestuursovereenkomsten” 
 
Een beschrijvend overzicht werd gemaakt worden van mate waarin de 
verbintenissen uit de verschillende bestuursovereenkomsten zijn gerealiseerd. Er 
werd globaal aangegeven wat de realisatiegraad was over de instellingen heen.  
 
Een beschrijvend overzicht werd daarnaast gemaakt worden van de interne en 
externe factoren die worden vermeld in de rapportering m.b.t. de verschillende 
bestuursovereenkomsten.  
Hierbij werd bekeken: 
 welke factoren algemeen of door bepaalde clusters van instellingen 

aangehaald worden  
 wat de aard is van de aangehaalde factoren 

Deze elementen kunnen ook in rekening gebracht worden bij de opmaak van de 
nieuwe bestuursovereenkomsten.  
 
4.2.2. Werkwijze bij het hoofdstuk “Formele aspecten met betrekking tot 
afsluiting, uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomsten” 
 
Binnen dit hoofdstuk werd een synthese gemaakt van het gebruik van de 
bestuursovereenkomst als ”formeel instrument en proces”. Hierbij werd nagegaan 
welke formele stappen er (wel en niet) werden genomen in het kader van de 
afsluiting, uitvoering en opvolging van de bestuursovereenkomst.  
 
Deze elementen kunnen nuttige informatie aanleveren voor een analyse en een 
eventuele aanpassing van het proces van de opmaak en de opvolging van 
bestuursovereenkomsten (inclusief een aantal van de formele verplichtingen). 
 
4.2.3. Werkwijze bij het hoofdstuk “Vorm en inhoud van de 
bestuursovereenkomst en de rapporteringdocumenten” 
 
Hierbij wordt een korte bespreking gegeven van de belangrijkste documenten die 
werden gehanteerd bij de opmaak van de stand van zaken van de uitvoering: de 
bestuursovereenkomst en de verschillende rapporteringsdocumenten. Hierbij 
werd aandacht geschonken aan de vorm, structuur en inhoud van deze 
documenten. Bij de bespreking werd vooral gekeken naar de mate waarin de 
noodzakelijke elementen aanwezig waren om een stand van zaken van de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst te kunnen opmaken (bv. duidelijke 
verbintenissen en doelstellingen met normen, duidelijke prestatie-informatie 
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gelinkt aan de doelstellingen). Bij de bespreking werd er ook aandacht 
geschonken aan het leertraject dat de instellingen hebben doorlopen.  
 
4.2.4. Werkwijze bij het hoofdstuk “Gebruik van de nieuwe budgettaire 
mogelijkheden in het kader van de responsabilisering” 
 
 
Hierin werd een synthese gemaakt van de mate waarin de instellingen gebruik 
hebben gemaakt in 2002 en 2003 van de mogelijkheden tot overdracht van 
kredieten binnen de beheersbegroting van éénzelfde begrotingsjaar. Er wordt 
bekeken of algemene tendensen konden worden vastgesteld. 
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