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Bestuursovereenkomst 2021-2023 
FOD Beleid en Ondersteuning  

Deel 1. Definities en draagwijdte van de 
bestuursovereenkomst 
Artikel 1 - Draagwijdte van de bestuursovereenkomst 

Deze bestuursovereenkomst bevat de verbintenissen die de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 
(FOD BOSA), vertegenwoordigd door de Voorzitter a.i. van het Directiecomité, de heer Ben Smeets, en de federale 
regering, vertegenwoordigd door mevrouw Petra De Sutter, Vice-eersteminister Minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast 
met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister 
en mevrouw Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de 
minister van Justitie, belast met Noordzee onderschrijven in het kader van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 

Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
29 oktober 2001, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 
oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale 
Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten en tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de Federale 
Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten. 

In uitvoering van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale 
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning is een Klantenstuurgroep opgericht. Die is samengesteld uit 5 
vertegenwoordigers afgevaardigd door de in college vergaderde voorzitters van het directiecomité van de federale 
overheidsdiensten, 3 vertegenwoordigers van het college van de leidend ambtenaren van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid en 2 vertegenwoordigers afgevaardigd door de in college vergaderde leidend ambtenaren 
van de instellingen van openbaar nut. De Klantenstuurgroep verstrekt aan het Directiecomité van de FOD BOSA 
adviezen betreffende de opdrachten van de FOD BOSA. Indien het advies niet gevolgd wordt, wordt dit met redenen 
omkleed door de Voorzitter van het Directiecomité. Het ontwerp van de voorliggende bestuursovereenkomst, 
evenals het ontwerp van het bestuursplan voor het eerste jaar van de looptijd van de bestuursovereenkomst, zijn 
voor advies voorgelegd aan de Klantenstuurgroep.  

Artikel 2 - Kader van de overeenkomst 

Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten voor de duur van drie jaar. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 
januari 2021. De bestuursovereenkomst leidt tot een betere en intensere periodieke afstemming tussen de 
beleidsdoelstellingen van de Minister en Staatssecretarissen en de uitvoering en opvolging ervan door de betrokken 
FOD. 

Artikel 3 - Geïntegreerd bestuursplan 

Het bestuursplan als jaarlijks operationeel plan integreert de opvolging en uitvoering van de verschillende 
thematische actieplannen die verbonden zijn aan de transversale doelstellingen zoals bepaald in artikel 11bis, §2, 
5° van het voormelde KB.  
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Deel 2. Verbintenissen van de partijen 
Artikel 4 - Beheersprincipes 

De partijen die de overeenkomst sluiten, met name de heer Ben Smeets, Voorzitter a.i. van het Directiecomité van 
de FOD BOSA en de regering vertegenwoordigd door mevrouw Petra De Sutter, Vice-eersteminister en Minister 
van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris 
voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, 
toegevoegd aan de eerste minister en mevrouw Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en 
Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee verbinden zich er als 
echte partners toe deze basisprincipes na te leven. 

De partijen die de overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe om gunstige voorwaarden te scheppen met het oog 
op de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Op dat vlak vormt 
het eerbiedigen van het voorafgaand overleg een kritische succesfactor. 

De partijen verbinden zich ertoe structureel overleg in te voeren en wederzijdse akkoorden te sluiten als 
evenwaardige partners. Opdat de FOD BOSA zijn opdracht op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren, verbinden de 
Voogdijminister -en Staatssecretarissen zich ertoe hem de nodige autonomie te verlenen en de nodige middelen 
ter beschikking te stellen, naargelang van de budgettaire context. Dit principe is een substantiële voorwaarde opdat 
de FOD BOSA zou kunnen worden gehouden tot de naleving van de verbintenissen van deze overeenkomst. 

De Mandaathouders van hun kant verbinden zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om in synergie 
initiatieven te ontwikkelen om de efficiëntie te verhogen en efficiëntiewinsten te boeken, innovaties door te voeren 
en de nodige stappen te ontwikkelen om een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening te verzekeren, in 
overeenstemming en harmonie met de behoeften en verwachtingen van de gebruikers en de stakeholders. 

Indien de FOD BOSA in het kader van een wettelijke of andere opdracht moet samenwerken of wenst samen te 
werken met een andere overheidsdienst, verbinden de Voogdijoverheden zich ertoe de nodige voorwaarden te 
scheppen om de eventuele samenwerking te stimuleren. 

Artikel 5 - Inwinnen van adviezen, voorafgaand overleg en informatieverstrekking 

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit 
van 4 april 2014, legt de federale regering, vertegenwoordigd door de Voogdijminister –en Staatssecretarissen van 
de FOD BOSA, elk voorontwerp van wet of besluit dat de door de FOD BOSA toe te passen wetgeving en/of 
reglementering wijzigt voor aan het advies van het Directiecomité van de FOD BOSA. In deze context verbinden de 
Voogdijminister –en Staatssecretarissen zich ertoe de FOD BOSA in te lichten over de relevante legistieke fases en 
over de wijzigingen die eventueel tijdens de procedure aangebracht worden te communiceren. 

De Voogdijminister –en Staatssecretarissen verbinden zich ertoe contacten te leggen met de FOD BOSA om, 
enerzijds, rekening te houden met de technische aspecten en de haalbaarheid op het vlak van de toepassing van 
de overwogen wettelijke en reglementaire wijzigingen en, anderzijds, de FOD BOSA in staat te stellen de nodige 
aanpassingen voor te bereiden binnen een redelijke termijn. 

Na overleg met de FOD BOSA leggen de Voogdijminister -en Staatssecretarissen de datum van inwerkingtreding 
van de overwogen wijzigingen of nieuwe maatregelen vast, onder meer rekening houdend met de nodige tijd die 
vereist is om eventuele informatica-aanpassingen uit te voeren en een goede informatie aan de betrokkenen te 
verzekeren. 
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Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst 

De aanpassingen ingevolge objectieve parameters bepaald in de bestuursovereenkomst, namelijk de aanpassingen 
van opdrachten, taken, doelstellingen of indicatoren vermeld in de overeenkomst die geen weerslag hebben op de 
globale enveloppen waarin de overeenkomst voorziet, worden uitgevoerd volgens de procedure bepaald in het 
Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 (daarin ingevoegd bij het KB van 4 april 2014). 

Artikel 7 - Nieuwe opdrachten 

Iedere nieuwe opdracht toegewezen aan de FOD BOSA, bij of krachtens een wet of een reglementaire beslissing, 
wordt in een aanhangsel bij de overeenkomst opgenomen. Indien deze toewijzing meer budget en/of personeel 
impliceert, zal dat het voorwerp uitmaken van onderhandelingen met de Voogdijminister en/of Staatssecretaris. 

Artikel 8 - Consolidatie van de verbintenissen 

Voor een vlotte opvolging van de verbintenissen van de partijen zullen alle wijzigingen bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden geconsolideerd in hetzelfde document of in voormeld aanhangsel. 

Artikel 9 - Opvolging van het bereiken van de doelstellingen 

De Voogdijminister, Staatssecretarissen en de FOD BOSA verbinden zich ertoe het bereiken van de doelstellingen 
en het uitvoeren van de projecten zoals beschreven in de bestuursovereenkomst aandachtig op te volgen. De 
doelstellingen werden volgens het SMART-principe geformuleerd en staan in deel 6 bijlage 1. 

Artikel 10 - Periodiek overleg 

Om de correcte en adequate uitvoering door de Voogdijminister en Staatssecretarissen en door de FOD BOSA van 
de verbintenissen die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien mogelijk te maken, zullen de Voogdijminister 
en Staatssecretarissen een maandelijks overleg organiseren over de budgettaire maatregelen en de maatregelen 
inzake het openbaar ambt die een grote impact kunnen hebben op de lopende bestuursovereenkomsten. 

Artikel 11 - Evaluatie 

De bestuursovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een verslag betreffende de uitvoering ervan, 
dat is opgesteld door de Voorzitter a.i. van het Directiecomité. In voorkomend geval wordt de 
bestuursovereenkomst aangepast aan de gewijzigde omstandigheden, onder de voorwaarden bedoeld in § 7 van 
het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 4 april 2014, met betrekking tot 
de wijziging van de bestuursovereenkomst. 

Over de resultaten van dit overleg wordt door de deelnemers (leden van het Directiecomité) een tegensprekelijk 
en gemotiveerd verslag opgesteld met betrekking tot de onderscheiden standpunten over aangelegenheden 
waarover geen overeenstemming wordt bereikt. 

Op het einde van de periode waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft (31/12/2023) zullen de 
Voogdijminister en Staatssecretarissen en de Voorzitter a.i. van het Directiecomité van de FOD BOSA de 
bestuursovereenkomst evalueren. 
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Artikel 12 - Rapportering 

De FOD BOSA verbindt zich ertoe een rapporteringssysteem te ontwikkelen en in stand te houden dat de voortgang 
van de beheers- en beleidscyclus meet en visualiseert, zodat dit als basis kan dienen voor het periodieke overleg. 

De FOD BOSA gebruikt voor de opvolging en de rapportering over de bestuursovereenkomst de tool 
“Performancepoint”. De opvolging (met inbegrip van de KPI’s) gebeurt trimestrieel en zal uiterlijk op 01/04/2021 
operationeel zijn. 

Artikel 13 - Impact van maatregelen beslist na de ondertekening van de overeenkomst 

In het kader van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen opgenomen in de 
bestuursovereenkomst en in de context van het sluiten van bestuursovereenkomsten zullen de Voogdijminister en 
Staatssecretarissen rekening houden met de impact van de maatregelen waarover werd beslist of die werden 
ingevoerd na het sluiten van onderhavige overeenkomst en die hebben geleid tot een relevante en meetbare 
stijging van de taken of van hun complexiteit of van sommige uitgaven, voor zover de FOD BOSA de impact van 
deze wijzigingen tijdig heeft meegedeeld. In deze context voorziet de FOD BOSA steeds in een bijlage bij de 
overeenkomst in geval van belangrijke wijzigingen met een impact op de middelen en opdrachten. 

Artikel 14 - Financiering 

De federale regering verbindt zich ertoe aan de FOD BOSA de noodzakelijke basishypotheses mee te delen voor het 
opmaken van de jaarlijkse begroting. 

De uitvoering van de kerntaken en essentiële opdrachten van de FOD BOSA, zoals beschreven in de 
bestuursovereenkomst en het bestuursplan, dient te gebeuren binnen het jaarlijks budgettair kader dat is 
goedgekeurd door het Parlement. Deze budgettaire middelen zullen tijdig worden toegekend. Wanneer het  beleid 
voorziet in besparingen, blokkeringen of andere maatregelen die beslist worden na de ondertekening van de 
voorliggende bestuursovereenkomst en die een substantiële impact hebben op de voor FOD BOSA beschikbare 
middelen, zal overleg worden gepleegd tussen de Voogdijminister en Staatssecretarissen en de FOD BOSA over een 
eventuele aanpassing van de doelstellingen, en zullen de bepalingen in de bestuursovereenkomst en het 
bestuursplan overeenkomstig worden herzien. Dergelijke herzieningen zullen steeds het onderwerp uitmaken van 
een bijlage bij de overeenkomst.  

Artikel 15 - Herinvestering efficiëntiewinsten 

De federale regering verbindt zich ertoe de door de FOD BOSA aangetoonde efficiëntiewinsten ter beschikking te 
laten van de FOD BOSA. Zoals beschreven in het regeerakkoord (2020, p.45/83): “Elk jaar zal er een vaste 
budgettaire inspanning van 0,2% bbp worden geleverd. Daarnaast zal er een extra variabele inspanning worden 
geleverd die afhankelijk is van de economische groei en het economisch herstel. Omdat de Belgische economie in 
2021 nog onvoldoende hersteld zal zijn van de coronacrisis, zal deze variabele inspanning in 2021 gelijk zijn aan 0%. 
Vanaf 2022 zal er elk jaar een variabele inspanning worden vastgelegd. Deze variabele inspanning zal afhangen van 
de economische groei en van het economisch herstel.”   

De mate waarin dat de specifieke efficiëntiewinsten die voortvloeien uit de spending reviews, ter beschikking 
blijven van de administratie, zal echter het onderwerp uitmaken van een beslissing van de federale regering. 
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Artikel 16 - Overheveling van bevoegdheden en hertekening van de structuur 

De FOD BOSA verbindt zich ertoe deel te nemen aan het omvattend plan dat als doel heeft de kwaliteit van de 
overheidsdiensten te optimaliseren om zo een performant functionerende overheid te bekomen.  

Artikel 17 - Niet-naleving van de aangegane verbintenissen 

Wanneer één van de partijen de aangegane verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk kan naleven, zal deze partij 
de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en zal ze met de andere partij overleg plegen om 
maatregelen af te spreken om die situatie te verhelpen of op te vangen. 
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Deel 3. Prioritaire doelstellingen, processen en projecten  

Afdeling 1 - Situering van de FOD BOSA 
 

Artikel 18 - Missie, visie, waarden 

Missie 

De opdracht van de FOD BOSA bestaat erin de regering en de federale organisaties te ondersteunen in de domeinen 
begroting, human resources, digitale transformatie, bestuur (governance), overheidsopdrachten en boekhouding. 
De FOD is klantgericht. Hij streeft naar meer transparantie en betere methodologieën, is vernieuwend en werkt in 
overleg met de stakeholders aan de modernisering van het federaal openbaar ambt. 

Visie 

FOD BOSA wil een expertisecentrum zijn, waarbij de medewerkers maatschappelijke meerwaarde leveren, 
betrouwbaar zijn, innovatief te werk gaan en relevante diensten aanleveren. Dit alles in partnerschap met de klant 
en ter ondersteuning aan het beleid. 

De FOD BOSA is proactief en past zich voortdurend aan de veranderende context aan. In een beperkte hiërarchische 
structuur is elke ambtenaar medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie. De FOD probeert zijn 
opdrachten zo efficiënt mogelijk te realiseren en overeenkomstig de aanpak inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Kernopdrachten 

De opdrachten van de FOD kunnen worden gegroepeerd rond drie pijlers: 
 een pijler “beleidscoördinatie”; 
 een pijler “ondersteunend dienstencentrum”; 
 en een pijler “onafhankelijke organisaties”. 

 
De FOD heeft twee kernopdrachten: dienstverlening rond de transversale expertisedomeinen HR, communicatie, 
IT, begroting, boekhouding, overheidsopdrachten en de beleidscoördinatie -en het bestuur daarrond. 

De beleidscoördinatie heeft in eerste instantie tot doel de regering te ondersteunen bij de voorbereiding en 
uitvoering van het beleid voor de beleidsdomeinen van de FOD BOSA. 

Voor de bovenstaande beleidsdomeinen levert de FOD BOSA gediversifieerde diensten en producten aan de 
klantorganisaties: 

 producten volgens een aanbod in een producten- en dienstencatalogus die wordt afgetoetst met de 
behoeften van de klanten en het beleid, 

 producten in lijn met het expertisecentrum en het streven naar een maximaal geïntegreerde 
dienstverlening; 

 producten waarbij de beleids- en operationele eindverantwoordelijkheid bij de verticale organisatie ligt, 
in lijn met zijn strategie. 
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Een gedetailleerd overzicht van de opdrachten van de FOD zijn opgenomen in art. 2 van het Koninklijk Besluit van 
22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning1.  

Daarnaast is er een pijler met een onafhankelijke organisatie: het gaat om het Interfederaal Korps van de Inspectie 
van Financiën. 

Waarden 

De cultuur van FOD  BOSA is ten dele extern gericht, naar de regering en de klantorganisaties, en ten dele intern 
gericht, naar de eigen medewerkers. Het doel is een zeer wendbare en flexibele organisatie te creëren, zowel in de 
structuren en systemen als in de mentaliteit van de personeelsleden. De belangrijkste bouwstenen van deze cultuur 
zijn de waarden: klantgerichtheid, samenwerking, respect en verantwoordelijkheid.  

 

 
 

 Klantgerichtheid: Klantgerichtheid omvat de wijze waarop de FOD BOSA de huidige en toekomstige behoeften 
van de klanten onderkent en beantwoordt met respect voor het algemeen belang en de reglementering. De 
zorg voor een relatie met de klant en de dienstverlening staat centraal. De dienstverlening richt zich op 
efficiëntie, effectiviteit en betrouwbaarheid.  

 

1 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017022202&table_name=wet 
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 Respect: FOD BOSA is een duurzame organisatie doordat respectvol omgegaan wordt met mensen en 

middelen. Bovendien worden mogelijkheden gegeven tot het maken van keuzes en krijgen medewerkers de 
mogelijkheid om zichzelf verder te ontplooien. Dit alles draagt bij tot de creatie van een gezonde fysieke en 
mentale werkomgeving.  
 

 Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid geven en nemen geeft ruimte voor initiatief en experimenteren. 
Zichzelf in vraag stellen en openstaan voor veranderingen dragen bij tot sterke en autonome teams. FOD BOSA 
wordt gekenmerkt door een platte hiërarchie waarbinnen mobiliteit mogelijk is. 
 

 Samenwerking: Deze waarde betekent samenwerken met zowel klanten als medewerkers en ook met beleid 
in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Collegialiteit en diversiteit leiden dan ook tot kennis-
deling. Bovendien draagt een overleg- en feedbackcultuur bij tot openheid en transparantie. Erkenning van de 
geleverde inspanningen en de bereikte resultaten sluiten hierbij aan.  
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Artikel 19 - Huidige structuur  
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Artikel 20 - Stakeholdersanalyse 

De klanten 

 de federale institutionele klanten en, voor een aantal domeinen, niet-federale institutionele klanten; 
 de federale ambtenaren; 
 alle burgers en ondernemingen. 

De opdrachtgevers 

 de regering(en); 
 mevrouw Petra De Sutter, Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, 

Telecommunicatie en Post; 
 de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, 

Privacy en met de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister; 

 mevrouw Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan 
de Minister van Justitie, belast met Noordzee.  

Onze medewerkers 

De partners 

 het College van Voorzitters, de Colleges van de Administrateurs-generaal (ION en OISZ); 
 de netwerken van federale professionals inzake HR, Communicatie, ICT, Aankoop, Begroting en 

Boekhouding, Organisatiebeheersing, enz.; 
 de vakbonden; 
 de internationale organisaties (EU, OESO, VN, de Raad van Europa, GRECO, enz.); 
 de publieke leveranciers (Smals-MvM, Belnet, eGov, ...); 
 de privéondernemingen (consultants, dienstverleners, operatoren, ...); 
 de academische wereld (evidence based policy making); 
 de tijdelijke samenwerkingsverbanden; 
 de federale netwerken die de FOD BOSA ondersteunt; de federale ombudsman; 
 het Auditcomité van de federale overheid; 
 de Federale Interne Auditdienst; 
 de Kamer; 
 het Rekenhof; 
 Het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. 
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Artikel 21 - Omgevingsanalyse 

1e analyse: PESTEL 
Politieke factoren/tendensen Economische factoren/tendensen 

- Begrotingsdiscipline op de Europese niveaus 
- Belang om efficiënter te worden 
- Debat rond bevoegdheden, eventuele staatshervorming 
-  Aanstellen nieuwe regering op 1/10/2020 
- Beslissing van de EU in juli 2020: verdelingen van financiële 

hulpmiddelen aan de staten die het meest geraakt zijn 
door COVID-19. Dit kan leiden tot een strijd rond het 
wereldleiderschap 

- Versnippering politiek landschap, kloof tussen burger en 
politiek, discussie particratie, rol van het parlement 
 

 

- De effecten van de evolutie van de wereldeconomie op de 
begrotingen van de administratie. Focus op efficiëntie en 
effectiviteit. Eventuele herwaardering van publieke 
dienstverlening omwille van COVID-19 

- Korte deadlines voor de producten en diensten, alles moet 
sneller gaan. Focus op kortetermijndenken, waarbij de 
strategische visie op langere termijn in het gedrang komt. 

- Interfederaal relance- en transitieplan op langere termijn 
met het oog op het versterken van de economie, 
concurrentievermogen en het ondersteunen van 
strategische sectoren. Dit plan speelt in op de 
mogelijkheden van EU Herstelfonds en European Green 
Deal. 

- Toename van overheidsinvesteringen 
- Talentenoorlog gecombineerd met generatie Y en Z. De 

aanwezigheid van menselijk kapitaal is een zeer belangrijke 
factor om de technologische en organisatorische 
vernieuwing te versnellen en dus voor de economische 
ontwikkeling. 

- Duurzaamheid, diversiteit, welzijn, volksgezondheid, 
speciale maatregelen en sociale en economische steun 
tijdens de COVID-19-crisis en ecologie als economische 
uitdaging. 

Sociale factoren/tendensen Technologische factoren/tendensen 
- Diversiteit van de Belgische bevolking op het vlak van 

oorsprong, godsdienst, taal, cultuur, opleiding- en 
ontwikkelingskansen, sociaaleconomische status en het 
sociale netwerk 

- Generaties Y en Z als potentiële werknemers, maar ook als 
klanten 

- Hogere pensioenleeftijd, met langere loopbanen als gevolg 
(vergrijzing van de bevolking). 

- Permanent stijgende werkdruk 
- Hoge druk om snel te rekruteren en lege plaatsen op te 

vullen +problematiek arbeidsmarkt 
- Steeds grotere vermenging van werk en privéleven. Dit kan 

versterkt worden door het telewerk, ingevoerd door de 
COVID-19 crisis. Het wijdverbreide gebruik van telewerken 
doet de niet-formele en menselijke aspecten van het werk 
verdwijnen. 

- Wordt de individualisering steeds sterker? De mensen 
worden niet meer vertegenwoordigd in vaste groepen 
("blokken") maar in verschillende netwerken of 
bewegingen en acties in functie van de actualiteit 

- Meer aandacht voor de duurzame werkbaarheid van de 
medewerkers; de specifieke voorwaarden en de wensen 
van de medewerkers tijdens de verschillende fases van hun 
leven en loopbaan worden in acht genomen. 

- Bijzondere maatregelen tijdens de COVID-19-crisis en het 
sociaal beheer na de COVID-19: ondersteuning van de 
werkgelegenheid, voor bedrijven in moeilijkheden 

- Vermijden/reduceren van de digitale kloof 

- Stijgende digitalisering: met de 'cloud computing' zijn de 
hardware, de software en de gegevens beschikbaar via het 
internet. De gebruiker wordt niet meer belast met het 
onderhoud van de informatica (Software as a service). 

- Professionalisering van het optimale gebruik van de 
gegevens (BI, datamining, datawarehouse, CRM, …) alsook 
de GDPR-wetgeving. 

- Mobiele toestellen (gsm, smartphone, tablet) zetten 
iedereen onder druk om 7/24 online te zijn en leiden tot 
het dematerialiseren van de werkplek (telewerk, VoIP, …). 

- Belang van de beveiliging (i-security) van de netwerken en 
de gegevensbanken, evenals van het privéleven. 

- Open data & Big data en het federaal beleid op dat vlak 
- Integratie van IT-systemen (HR, kosten, monitoring, 

rapportering, …) 
- De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is 

wereldwijd aan de gang. Als deze ontwikkeling snel en met 
overtuigende resultaten verloopt, zou kunstmatige 
intelligentie de plaats kunnen innemen van vele 
werknemers die actief zijn op de meest uiteenlopende 
gebieden, variërend van administratie, boekhouding tot 
financiën, vrije markt 

- Overheidsinvesteringen voor de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie. Nationale en transnationale 
projecten worden door de overheid ondersteund.  

- Ontwikkeling van bedrijfsarchitectuur 
- Link tussen technologie in de biologie 
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Ecologische factoren/tendensen Legistieke factoren/tendensen 
- De toenemende energieafhankelijkheid leidt tot een 

stijging van de energiekost en een groter risico op het vlak 
van de veiligheid van de energiebevoorrading. 

- Overgang naar een economie waarbij energie, voeding, 
water en grondstoffen duurzaam verbruikt worden, om de 
ecosystemen te beschermen en verspilling te vermijden 
door middel van hergebruik en/of recyclage. Circulaire en 
duurzame economie. 

- Het mobiliteitsbeleid: hoe gaan we om met de verlenging 
van de trajecttijd en met de beschikbaarheid van het 
personeel op de werkplek? 

- Interfederaal investeringsplan zodat de (European) Green 
Deal kan worden tewerkgesteld en de omslag naar een 
circulaire economie kan worden gemaakt. 

- Klimaatcrisis, water- en voedingsproblematiek 
- Duurzaamheidsaspecten en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

- Invoering van de nieuwe code voor de ambtenaren 
- Impact van de staatshervorming en van de optimalisatie op 

de structuur en de werking van de federale administratie 
Regeerakkoord: Nieuwe staatsstructuur tegen 2024: meer 
homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling. Dit zou 
ertoe moeten leiden dat de deelstaten in hun autonomie 
en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden. 

- De effecten van de opgelegde quota (bv. minstens één 
openbaar manager op drie moet een vrouw zijn). 

- Versterking, standaardisering en veralgemening van de 
maatregelen met het oog op de monitoring van effectieven 
en kosten, vereenvoudiging van de procedures en 
responsabilisering van het management en de IF inzake 
personeelsuitgaven. 

- Governance debat  
- Wijziging van het reglement van de FOD Administratieve 

Contracten, interne controle, deontologie, … 
Beleidsadministratie 

- Integratie en concretisering van de Single Audit in de 
federale regelgeving, door de actualisering van de KB's van 
17 augustus 2007 over interne controle en interne audit op 
het niveau van bepaalde diensten van de federale 
overheid. 

- Nood aan één geïntegreerde tekst “statuut” sinds lang 
- Spanningsveld tussen positie contractuelen en statutairen  
- Impact van Europese verordeningen: Single Digital 

Gateway 

 
2e analyse: SWOT 

Sterke punten Zwakke punten 
- Transversale positie op federaal niveau 
- Bestaan van verschillende interne en externe netwerken 
- Toepassing nieuwe manieren van werken (NWOW, 

telewerk, nieuwe technologische middelen, …) 
- Volledig aanbod van ondersteunende diensten door één 

FOD 
- Veerkracht van de Federale Overheidsdienst tegenover de 

COVID-19-crisis: de IT-infrastructuur stelt de meeste 
medewerkers in staat om op afstand te werken 

- Competenties van de medewerkers 

- DG’s en voorzitter zijn ad interim 
- Het imago van de FOD BOSA is niet verankerd 
- FOD BOSA als complexe structuur 
- De FOD BOSA hangt af van 1 minister en 2 

staatssecretarissen  
- Geen culturele eenheid: De dienstverlening kan hierdoor 

nog meer op elkaar afgestemd worden, geïntegreerd 
worden. Ook is er een versnipperde manier van extern 
communiceren grotendeels gebaseerd op verleden en niet 
op nieuwe situatie en positionering 

- De uitbouw van FOD BOSA (organisatie-architectuur en 
governance) zorgt voor een regelmatige wijzigingen in 
manier van werken: een verandering in een procedure, 
nieuwe tool, ... Door de groei, kent niet elke medewerker 
elkaar en is het niet evident om te weten wie met wat 
bezig is  

Kansen Bedreigingen 
-  Verdere uitbouw van BOSA en interne ontwikkeling van de 

organisatie 
- PersoPoint is een volwaardig DG dat in het leven werd 

geroepen om de middelen van verschillende FOD’s te 
bundelen 

- Proactieve sturing van het beleid via de 
bestuursovereenkomst Transversale projecten, omdat ze 

- War for talent  
- Gebrek aan attractiviteit  
- Competentieverlies door de leeftijdspiramide en door het 

verlaten van FOD BOSA 
- Probleem om als referentie te worden erkend en aanvaard 
- Een coherente strategie bepalen betreffende de 

verwachtingen van de stakeholders 
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bijdragen tot de creatie van de BOSA-cultuur, zoals 
merkstrategie, BOSA digitale aanwezigheid, BOSA BPM, 
inzet van het BOSA PMO project, ... 

- Uitbreiding van het aanbod van onlinetrainingen en online 
werving en taaltests en –examens 

- De COVID-crisis kan voor FOD BOSA een kans zijn om haar 
rol in de ondersteuning van het bestuur te consolideren. 
Taskforces en het creëren van een speciale "crisistijd"-
aanbieding. 

- Implementatie van Empreva's aanbevelingen voor de 
preventie van psychosociale risico's (resultaat van de BOSA 
2020 psychosociale risicoanalyse)

- BICC 
- Op basis van de Enterprise Architectuur meer 

richtinggevend zijn bij het uitzetten van standaarden en 
waarborgen van interoperabiliteit 

- Bijkomend centraal investeringsbudget 

- Bestuur opbouwen 
- Een regering in ontwikkeling 
- Verlengingen van de COVID-19 crisis en de bijhorende 

maatregelen: gevolgen mogelijk zoals de gezondheid van 
de medewerkers en het in gedrang komen van de 
dienstcontinuïteit  

- Politieke crisis en draagvlak van de klanten voor publieke 
dienstverlening (maken geen onderscheid) 

- Coördinatie en coherentie bewaken binnen de organisatie 
- Mogelijke negatieve perceptie van PersoPoint bij klanten 

in de onboarding-planning. 
 

 
3e analyse: CAF 

Algemene conclusies van de CAF analyse 2020 
Het doorbreken van 
het silo-denken. 

Nog te vaak werkt elke DG op zijn eigen eiland. Meer interactie tussen de verschillende DG’s is 
noodzakelijk om van FOD BOSA een nog sterkere organisatie te maken. 

Interne en externe 
Communicatie 

De interne communicatie moet worden versterkt, om zo bij te dragen aan een 
gemeenschappelijke cultuur binnen BOSA. Er is nood aan meer doelgerichte externe 
communicatie om de FOD BOSA verder uit te dragen naar de klanten en de relatie met diezelfde 
klanten te versterken. 

Waardering, motivatie 
en behoud van het 
bestaand personeel. 

Er is nood aan meer ondersteuning bij het ontwikkelen van het personeel, zowel in termen van 
vaardigheidsontwikkeling, loopbaanontwikkeling … 

Nieuwe initiatieven en 
projecten 

Van de nieuwe initiatieven en projecten (PMO, BOSAIC, BPM, BCP...) dient een duidelijke en 
coherente governance en communicatie worden vastgelegd. 

Reflecties rond 
synergiën binnen en 
buiten FOD BOSA. 

Beter samenwerking tussen Begroting en de Federale boekhouding 

Synergiën met de Dienst voor Administratieve vereenvoudiging van de Kanselarij met DG DT 

  

 
 
 
 
 
 
 



BOCA 2021_2023  17 

4e analyse: KLANTENSTUURGROEP 
Het ontwerp van de voorliggende bestuursovereenkomst, evenals het ontwerp van het bestuursplan voor het 
eerste jaar van de looptijd van deze bestuursovereenkomst, zijn voor advies voorgelegd aan de Klantenstuurgroep 
(KSG) van 18 december 2020. De KSG heeft een positief advies uitgebracht voor de beide ontwerpen, evenals de 
volgende verwachtingen en ambities geformuleerd: 

Verwachting/ambitie 
Het is belangrijk dat de diensten die geleverd worden aan de klanten, aangestuurd en beoordeeld worden door de klanten 
en dat de SLA’s in dat kader mee bepaald worden door de klanten.  

Er wordt verwacht dat de FOD BOSA inzake beleidsondersteuning een actieve rol opneemt in de verdediging/vertaling van 
de klantverwachtingen bij de beleidsverantwoordelijken. 

De uitwerking van een aanpak voor de evaluatie van de bestuursovereenkomsten wordt meegenomen in het traject dat 
momenteel loopt binnen de Colleges, moet rekening houden met de eigenheid van de verschillende contexten (bv. de rol 
van de sociale partners in het beheerscomité van de OISZ) en het gebruik ervan moet optioneel zijn voor de klanten. 

Er wordt een uitgewerkte projectaanpak gevraagd voor de disciplinaire commissies, met aandacht voor kortere 
doorlooptijden en inzake reglementering een betere gradatie van de tuchtstraffen.  

De verdere uitbouw van de business information van de FOD BOSA moet een prioritaire werf zijn. 

Het versterken van de klanten in de war for talent is noodzakelijk (o.a. via employer branding, samenwerking tussen de 
instellingen en kortere doorlooptijden voor de selectieprocedures d.m.v. online selecties en een verhoogde inzetbaarheid 
van gecertificeerde rekruteerders). Een negatieve concurrentiële mobiliteit tussen de FOD’s moet vermeden worden zonder 
afbreuk te doen aan een positieve wederzijdse mobiliteitsdynamiek. 

Het systeem van de evaluaties van de personeelsleden moet gemoderniseerd en meer gebruiksvriendelijk worden. 

Bij de herziening van de regelgeving inzake overheidsopdrachten moet meer aandacht gaan naar reflectie over de haalbare 
toepassing ervan in landen buiten de EU. 

De KSG is tenslotte ook vragende partij om de frequentie van het overleg tussen de KSG en de FOD BOSA te verhogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOCA 2021_2023  18 

Artikel 22 - De strategische risico's 

In 2020 heeft het Directiecomité een analyse gemaakt van de strategische risico’s en beslist om de tien prioritaire 
risico’s te beheren die zijn weergegeven in de onderstaande tabel, en dit aan de hand van een actieplan dat is 
uitgewerkt in partnership met de Directoraten-generaal van de FOD. Een verantwoordelijk is aangeduid voor elke 
actie en deliverable van het actieplan.  

Risico’s veroorzaakt door externe factoren Impact op de strategische doelstellingen 
aangeduid met een X  

Risico’s Oorzaken van de 
risico’s 

SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 

De FOD BOSA behaalt zijn doelstellingen niet 
omdat hij niet de geraamde budgettaire 
middelen krijgt die nodig zijn om deze 
doelstellingen te bereiken  

Politieke beslissing X X X X X X X X 

De middelen kunnen niet (tijdig) beschikbaar 
gemaakt worden 

Wijziging of 
blokkering van de 
budgetten 

X X X X X X X X 

"War for Talent": daling van het aantal 
personen dat op de arbeidsmarkt komt => 
daling van het aantal gepaste profielen.  

Maatschappelijke en 
sociale evoluties 

X X X X X X X X 

Geen nieuwe initiatieven. Blokkering van 
benoemingen/rekruteringen A3, A4 en 
mandaathouders voor de FOD BOSA 
(instabiliteit, achterstanden, incidenten, 
moeilijkheden) 

Interne politieke 
crisis 

 X X X  X  X 

Risico’s veroorzaakt door interne factoren Impact op de strategische doelstellingen 
aangeduid met een X 

Onbeschikbaarheid kritische infrastructuur 
IT; gebrek aan DRP 

ICT 
systemen/infrastruc
tuur : business 
continuity 

X X X X X X X X 

Niet tijdige invulling van vacatures waardoor 
gebrek aan mankracht en expertise met 
impact op dienstverlening 

Rekrutering/vertrek X X X X X X X X 

Onvoldoende/ineffectieve/inefficiënte 
interne/externe communicatie. Niet-
performant beheer van de relaties met de 
klanten.  

Interne/externe 
communicatie 

   X X    

De levering van de producten en diensten 
van de FOD BOSA is niet meer verzekerd 
inzake de vorm en de verwachte duurtijden.  

Business continuity 
management 

  X      

De wettelijke opdrachten van de FOD 
kunnen niet worden gerealiseerd. Gebrek 
aan voldoende personeelsleden met de 
nodige competenties (incl. rekrutering en 
selectie, talentbeheer, kennisbeheer, 
retentie en successieplanning) 

Competentie- en 
kennisbeheer 

X X X X X X X X 

Gebrek aan een coherente strategie in lijn 
met de uiteenlopende verwachtingen van 
zijn klanten. 

Transparante, 
onderbouwde en 
proactieve 
definiëring van de 
prioriteiten. 

X   X X X X X   
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Afdeling 2 - Prioriteiten van de Vice-eersteminister en 
Staatssecretarissen 
 

Artikel 23 - Prioriteiten van de Vice-eersteminister en Staatssecretarissen 

De beleidsprioriteiten krijgen vorm doorheen het Regeerakkoord, de beleidsverklaringen voor de regeerperiode 
(art. 121bis van het Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en de opeenvolgende beleidsnota’s 
(art. 107, 1e lid, art. 111, 2e en 3e lid, art. 117, 1e lid en art. 121bis, nr. 5 van het Reglement van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers) die naast de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, de algemene 
toelichting, de middelenbegroting, de algemene uitgavenbegroting en de commentaar en opmerkingen van het 
Rekenhof, integraal deel uitmaken van de jaarlijkse begroting2. 

De krachtlijnen voor de legislatuur die uit de beleidsverklaringen naar voor komen (het betreft hier een beknopte 
weergave, waarvan het detail beschikbaar is via de links in de voetnoot): 

Ambtenarenzaken: Ambtenaren als bouwstenen voor een flexibele samenleving 

 Fiere ambtenaren: een kader scheppen dat de dienstbaarheid van de ambtenaren zo goed mogelijk faciliteert, 
de ambtenaren stimuleren om hun enthousiasme en maatschappelijke betrokkenheid om te zetten in 
adequate dienstverlening die efficiënt en effectief de burgers helpt in hun noden, het aanwakkeren van de 
fierheid van de ambtenaren doordat ze deel uitmaken van één overheid met één missie = de burger centraal 
stellen, het verzekeren dat de ambtenaren hun job op een professionele manier kunnen blijven uitoefenen 
(werkbaar en wendbaar werk), daarvoor samenwerken met alle actoren en het voeden en laten leiden door 
recente wetenschappelijke inzichten rond personeelsbeleid en evidence based beleidsontwikkeling en -
voering. 
 

 Dienstverlening anno 2000: digital first: een gemakkelijke, gecentraliseerde en online toegang voor burgers en 
ondernemingen tot hun dossiers en algemene overheidsinformatie, de verdere digitalisering van het 
aankoopproces, het in nauw overleg evalueren van de regels inzake overheidsopdrachten met oog op de 
ondersteuning van KMO’s en ondernemingen die milieubewust, duurzaam en sociaal verantwoord 
ondernemen, een meer competentiegericht personeelsbeleid, het identificeren van drempels voor 
minderheidsgroepen, vrouwen en kansengroepen die hogerop willen, het inschakelen van 
ervaringsdeskundigen in armoede, het initiëren van aantrekkelijke projecten om de inventiviteit en het 
innovatievermogen van de ambtenaren aan te spreken, het ondersteunen van de federale datastrategie, het 
investeren in meer transparantie door gegevens vlotter toegankelijk te maken voor burgers (open data), het 
omzetten van regels rond preventie van fraude en corruptie in de publieke sector en het blijven beschermen 
van klokkenluiders.  

 

2  
Reglement van de Kamer: 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementNL.pdf 
Beleidsverklaringen:  
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?language=nl&section=/pri/policy&story=policy.xml 
Beleidsnota’s 2021:  
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/pri/budget&language=nl&rightmenu=right_pri&story=2021-notes.xml 
Begrotingsdocumenten voor het begrotingsjaar 2021: 
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|pri|budget&language=nl&story=2021-budget.xml 
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 Een aantrekkelijk ambt: het inzetten op employer branding om de juiste mensen op efficiënte wijze te bereiken 

en aan te trekken, een innoverende aanpak voor het bereiken van bepaalde doelgroepen (kwetsbare groepen, 
IT, geneeskundigen en wetenschappers) en het meer performante maken van de aanwervingsprocedures 
(digitalisering, kortere doorlooptijd, centraal waken over de kwaliteit en objectiviteit van de procedures, 
centraal aanleveren van eengemaakte selectietools, maar tevens ruimte voor een grotere mate van 
decentralisering). 
 

 Een dynamisch loopbaanpad: het principe van levenslang lerenkoppelen aan de mogelijkheid van een flexibele 
carrièreplanning binnen de (ruime) overheid, het evalueren van de bestaande mobiliteitsmogelijkheden, het 
evalueren van het huidig competentiemodel op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, de 
vooropstelling van gemiddeld 2 thuiswerkdagen per ambtenaar per week op jaarbasis, de autonomie als een 
sleutelelement voor de motivatie van ambtenaren, een nieuw beleid rond leiderschapsvisie en succession 
management, het evolueren naar een permanente feedbackcultuur met focus op regelmatige gesprekken 
tussen leidinggevende en medewerker, het inzetten op de werking van de preventieadviseurs, burn-
outcoaches en andere planmatige aanpak, het analyseren van de eindeloopbaanregeling, het onderzoeken van 
flexibele verloningsmogelijkheden die duurzame keuzes bevorderen, het verbeteren van de doorstroming van 
vrouwen en kansengroepen naar hogere functies, de sensibilisering om het taboe rond deeltijds werken en 
bepaalde vormen van verlof voor mannen weg te werken en het uitwerken van een toekomstvisie rond de 
vaste benoemingen met waardering en respect voor de statuten van zowel statutairen als contractuelen.   
 

 Een goed geoliede machine: het integreren van alle overheidsinstellingen in het gedigitaliseerde en 
geautomatiseerde sociaal secretariaatsplatform PersoPoint, het opnemen van alle administraties in de nieuwe 
centrale loonmotor, het meewerken en verder werken aan een beleid inzake duurzaam energiegebruik en -
voorziening in de kantoorgebouwen, de constructieve manier dialoog met de sociale partners en alle 
stakeholders (burgers, ondernemingen, maatschappelijk middenveld, academische wereld, enz.), de 
constructieve dialoog en kennisuitwisseling met onze buurlanden en andere EU lidstaten en het vooropstellen 
van KPI’s om de doelstellingen inzake dienstverlening te behalen en de effectiviteit van het personeelsbeleid 
te meten. 

Digitalisering: Smart Nation for Smart Citizen 

 Een smart nation worden: de burger centraal stellen bij elke ontwikkeling, het uitrollen van de Single Digital 
Gateway, de verdere ontwikkeling van de Be App en My eBox, het verder verspreiden van het gebruik van de 
elektronische identiteitskaart (eID) voor een beveiligde toegang en de Single Sign On (SSO), de verdere uitbouw 
van de elektronische facturatie, het ontwikkelen van de public service data strategy (Big Data), de werking van 
de G-Cloud Strategic Board (GCBS) en de versterking van de betrokkenheid van de burger (verdere exploitatie 
en uitbouw van het open source platform ‘Mijn Opinie’). 
 

 Stimuleren van digitale ecosystemen: het bevorderen van de interoperabiliteit/openheid/mutualisering, het 
ontwikkelen van clusters en expertisecentra, een regelgevend en fiscaal kader dat innovatie aanmoedigt, een 
fiscaliteit aangepast aan het digitale, een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit en het bevorderen van 
toegankelijke open data. 
 

 Verbetering van de digitale infrastructuur: de investering in breedbandlijnen via glasvezel en de uitrol van de 
5G in samenwerking met de bevoegde ministers. 
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 Investeren in digitaal talent: het verbeteren van de digitale expertise en van de digitale basiskennis (van de 

burgers). 
 

 Het vertrouwen versterken: de bescherming en het vrij verkeer van persoonsgegevens, de communicatie en 
sensibiliseringsinitiatieven, het voeren van een evenwichtig beleid, de evaluatie van het wettelijk en 
institutioneel kader, het aanmoedigen van het gebruik van nieuwe technologieën, het digitale als instrument 
en katalysator voor koolstofneutraliteit en de verantwoordelijkheid voor illegale en schadelijke content. 

Begroting: 

 4 krachtlijnen: 
o Het ter beschikking stellen van de tijdelijke, noodzakelijke en doelgerichte middelen voor het 

bestrijden van de pandemie en het verzachten van de impact ervan op de economische actoren; 
o Het voeren van een krachtig herstelbeleid gericht op het herstel van onze ondernemingen en het 

verhogen van onze investeringen als antwoord op de belangrijke uitdagingen zoals het klimaat, en 
opportuniteiten zoals digitalisering; 

o Het voorzien van de nodige middelen om de sociale, veiligheids- en competitiviteitsdoelstellingen van 
deze regering mogelijk te maken; 

o De budgettaire houdbaarheid garanderen. Er is daarom reeds in het regeerakkoord voorzien dat een 
jaarlijkse budgettaire inspanning zal worden geleverd in de komende jaren. 

 
 Een goede samenwerking met de gemeenschappen en gewesten: de coördinatie en het afstemmen van het 

begrotingsbeleid binnen België. 
 

 Transparantie en het reglementair kader: naar een meer transparante begroting, naar een geactualiseerd 
reglementair kader voor begroting en boekhouding (KB actoren, aanpassing Wet van 2003, grondige 
actualisatie van de Wet van 22 mei 2003, reglementaire basis voor het Monitoringcomité) en naar een 
modernisering van het beleid (introductie van nieuwe beleidsinstrumenten, beleidsevaluatie als sluitstuk van 
het beleidsproces). 
 

 Het beter benutten van businessinformatie: de strategische communicatie en businessinformatie. 
 

 Boekhouden en afleggen van de rekeningen: de eerste certificering van de rekeningen van de Federale Staat, 
de producten en diensten van de dienst Federal Accountant, de automatische rapporteringen voor de klanten, 
de vervanging van de ERP ECC Fedcom, de heropstart van de Fedcom School, de verdere digitalisering van de 
processen en de werking van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit. 
 

 Organisatiebeheer en integriteitsbeleid: de verdere uitbouw van het federale integriteitsbeleid, de 
actualisering van de aanpak inzake de interne controle, de bestuursovereenkomsten en het governance-
model. 
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De beleidsverklaringen zijn voor het begrotingsjaar 2021 geconcretiseerd in de beleidsnota’s en de verantwoording 
van de algemene uitgavenbegroting, waarvan het detail beschikbaar is  via de links in de hierboven reeds vermeldde 
voetnoot. De belangrijkste prioriteiten voor 2021 betreffen:  

Ambtenarenzaken: 

Kwaliteitsvolle dienstverlening: 

 Het verder opvolgen en uitbreiden van het pilootproject met chatbots; 
 Het evalueren van wet op de overheidsopdrachten en het KB van 22.12.2017 (Federaal Aankoopoverleg) met 

oog op het vereenvoudigen en versnellen van de gunningsprocedures met minder van de administratieve last 
voor ondernemingen, het opnemen van clausule die aanbieders stimuleren een milieubewust, duurzaam 
ethisch en sociaal verantwoord aanbod te doen en de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor KMO’s 
en start-ups en het verder digitaliseren van het aankoopproces (e-Procurement); 

 Het systeem van de bestuursovereenkomsten evalueren om leidende ambtenaren de autonomie te geven (in 
overleg met College van Voorzitters); 

 De personeelsplannen omvormen tot een meer kwalitatief competentiegericht instrument; 
 Samen met de Staatsecretaris voor Begroting verder uitbouwen van het federaal integriteitsbeleid (uitvoeren 

internationale afspraken) en bevestigen van het statuut van klokkenluider. 

Een duurzaam, inclusief, mensgericht en enthousiasmerend HR-beleid: 

 De employer branding versterken en de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever vergroten 
(horizontaal team communicatie + aanwerving) bij kwetsbare groepen en specifieke profielen (IT, 
geneeskundigen en wetenschappelijke profielen); 

 De doorlooptijd van de selectieprocedures verkorten (sneller en digitaler), de candidate experience 
verbeteren, de decentralisering van de selectieprocedures verderzetten en komen tot een meer 
competentiegebaseerd selectiebeleid door het opwaarderen van eerder verworven competenties; 

 Het ontwikkelen van een instrument dat teams toelaat om na te gaan in welke mate ze autonoom kunnen 
werken; 

 Het invoeren van een beleid rond succession management; 
 Het vereenvoudigen en meer leesbaar maken van de bestaande regelgeving in samenspraak met de sociale 

partners om een inclusief en dynamisch personeelsbeleid te ondersteunen, het in kaart brengen van de 
pertinente verschillen tussen statutairen en contractuelen en het meewerken aan de ambitie van de federale 
regering om de statuten van bedienden, arbeiders en ambtenaren dichter bij elkaar te brengen. 

Een efficiënte en duurzame interne werking: 

 De automatisering en digitalisering van de dienstverlening van PersoPoint wordt verder uitgebouwd: in 2021 
onboarding van de laatste overheidsinstellingen voorbereiden, aandacht voor de tevredenheid van de 
diensten en eventueel bijsturen van het dienstverleningsaanbod, monitoren van de impact op de efficiëntie 
van de administratieve handeling en een nieuwe centrale loonmotor tegen eind 2022. 

Blik naar buiten gericht: 

 Op een constructieve manier in dialoog gaan met alle stakeholders; 
 Best practices identificeren en kennis delen met de Europese landen, benchmarks uitvoeren met Europese 

landen en KPI’s ontwikkelen die de dienstverlening en de effectiviteit van het personeelsbeleid meten. 
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Digitalisering: 

 Een smart nation worden: Single Digital Gateway, Be App, My eBox, Elektronische identiteitskaart (eID) voor 
een beveiligde toegang en Single Sign On (SSO), elektronische facturatie, public service data strategy (Big Data), 
de G-Cloud Strategic Board (GCBS) en versterking van de betrokkenheid van de burger via het open source 
platform ‘Mijn Opinie’; 

 Stimuleren van digitale ecosystemen: interoperabiliteit/openheid/mutualisering en clusters en 
expertisecentra; 

 Investeren in digitaal talent: de digitale expertise verbeteren en de digitale basiskennis (van de burgers) 
verbeteren. 

Begroting: 

 Het verder uitbouwen van het Business Intelligence Competence Center (BICC); 
 De verdere uitbouw van de begrotingstool eBMC en de afwerking van het luik consolidatie; 
 De verderzetting van de uitrol van FEDCOM bij de FOD Justitie (EPI & RO);  
 De opzet en uitrol van het FaaS project (ERP template voor de federale instellingen) bij pilootinstelling Regie 

der Gebouwen en bepaling van de roadshow voor de verdere stappen; 
 De opzet van e-Invoicing Outbound (G2G & G2B);  
 De implementatie van het GRC project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOCA 2021_2023  24 

Afdeling 3 - Beheers- en beleidsprocessen 2021-2023 
 

Artikel 24 - Kernprocessen 

De lijst van de kernprocessen van de FOD BOSA blijft onveranderd ten opzichte van de periode 2018-2020. Deze 
kan op middellange termijn worden aangepast aangezien de FOD zich verder ontwikkeld, het is een organisatie in 
wording. Gegeven deze dynamiek, kan de cartografie van de processen dus evolueren in functie van de vooruitgang 
van bepaalde lopende en toekomstige projecten.   

•Het beleid van BOSA opmaken en de uitvoering ervan opvolgen;
•Overleggen met de stakeholders;
•De risico's beheren;
•De communicatie van de FOD BOSA beheren.

Managementprocessen

•De Staatssecretaris voor Begroting bijstaan bij de voorbereiding en de uitvoering van het 
begrotingsbeleid; instaan voor de opmaak van de federale overheidsbegroting en de 
begeleiding, opvolging en controle van het begrotingsproces van de federale overheid;

•De opstelling van de rekeningen, de begeleiding en de opvolging van het boekhoudkundig 
proces van de federale overheid verzekeren;

•Bijstand verlenen bij de opmaak en de uitvoering van het integriteitsbeleid;
•De globale strategie inzake personeel en organisatie organiseren, bepalen en coördineren;
•Het aankoopbeleid bepalen en ondersteuning bieden op het vlak van overheidsopdrachten;
•Een digitale strategie uitwerken en uitvoeren;
•De controle van de gezondheid van het federale personeel waarborgen;
•Steun en advies bieden binnen de federale overheid in al zijn activiteitsdomeinen;
•Het beheer van de personeelsdossiers en de berekening van de lonen implementeren voor 
zijn klanten.

Business processen

•Instaan voor het secretariaat van de voorzitter, het directiecomité en het management; 
•De HR beheren;
•De begroting van de FOD BOSA beheren;
•De boekhouding van de FOD BOSA beheren;
•De facilitaire functie waarborgen;
•De IT-werking van de FOD BOSA garanderen;
•De documenten van de FOD BOSA vertalen;
•Instaan voor welzijn op het werk;
•Het management ondersteunen en adviseren.

Ondersteunende processen
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Artikel 25 - Strategische doelstellingen 

De FOD koos voor de volgende acht strategische doelstellingen (SD): 

 

1. Continu verbeteren van de werking 
Het uitdiepen en vestigen van een gemeenschappelijke cultuur binnen FOD BOSA is een belangrijke hefboom. Dit 
versterkt immers de verbondenheid en het engagement van de medewerkers. Een gedeelde cultuur is ook een 
middel om cohesie en overleg te creëren tussen alle structuren. Dankzij de relaties tussen het DG IOD en de andere 
DG’s kunnen de prestaties op de behoeften van de organisatie worden afgestemd en efficiënt en effectief worden 
georganiseerd. Competentiemanagement en talent aantrekken, ontwikkelen en behouden zijn een grote uitdaging. 
 
Verschillende managementprocessen stellen de FOD BOSA in staat om zijn strategie te ontwikkelen, de uitvoering 
ervan op te volgen en de risico's te beheren, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Verschillende analyse- 
en managementinstrumenten, zoals MS Project Online voor het beheer van alle FOD-projecten, de diabolo en het 
risicoregister voor het beheer van operationele risico's, de BOSA-scorecard voor de opvolging van de operationele 
resultaten, CAF-analyses en analyses voor de ontwikkeling van het GRI, enz. verschaffen het management relevante 
en actuele informatie, waardoor de nodige beslissingen kunnen worden genomen in een volgorde van prioriteit en 
in een geest van voortdurende verbetering, met het oog op een evenwichtige optimalisatie van de organisatie 
(klanten zijn tevreden, de juiste mensen zijn op de juiste plaats op het juiste moment en tegen de beste prijs; ...). 
 
2. Ontwikkelen van een coherent bestuur 
De ethiek verbeteren via het integriteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de selecties en promoties, het 
risicobeheer, incident management, klachtenmanagement, strategieontwikkeling, BPM, ICT-governance en CRM 
ontwikkeling door de implementatie van interne controle en de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen 
duidelijk te omschrijven. Dat zijn onze prioriteiten om het goede bestuur van onze FOD te waarborgen en de 
continue dienstverlening te verzekeren. We ondersteunen de federale organisaties in die materies. 
 
3. Garanderen van het performant beheer van de menselijke en financiële middelen 
Het HRM, psychosociale aspecten en welzijn inbegrepen, is cruciaal om onze ambities waar te maken. Door de 
uitwerking van het budget, deze te monitoren en verbanden te leggen tussen de doelstellingen van de FOD en zijn 
middelen, kunnen we de prioriteiten op een objectieve en door iedereen onderschreven manier bijsturen in functie 
van de evolutie van de context. De flexibiliteit en het overleg tussen de DG’s en tussen de beleidscellen, onze 
partners, zijn onze troeven om de middelen optimaal in te zeten, om aan de afgesproken verwachtingen te voldoen. 
 

1. Continu verbeteren van de werking

2. Ontwikkelen van een coherent bestuur

3. Garanderen van het performant beheer van de menselijke en financiële middelen

4. Een betrouwbare partner zijn voor onze klanten

5. Continu raadplegen van onze stakeholders

6. Innoveren staat centraal

7. Een expert zijn in al onze activiteiten

8. Reglementeringen die worden nageleefd en evolueren met hun omgeving
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4. Een betrouwbare partner zijn voor van onze klanten 
De producten en diensten die we aan onze klanten aanbieden, zijn relevant en accuraat. Of het nu gaat om selectie 
en opleiding, administratief of salarisbeheer van personeelsdossiers of ondersteuning van alle zaken die we 
beheren, we luisteren naar onze klanten om het product of de dienst te definiëren die het best aan hun 
verwachtingen voldoet. 
 
Via de uitwisselingen met onze klanten achterhalen we eveneens hun verwachtingen en krijgen we permanent 
feedback op onze werking en prestaties. Zo ontdekken we domeinen voor co-creatie en nieuwe 
samenwerkingsvormen. De verschillende netwerken die door de FOD BOSA worden aangestuurd maken 
samenwerking en overleg mogelijk over de producten en diensten die we moeten creëren om aan actuele, nieuwe 
behoeften en kwaliteit tegemoet te komen. Onze klanten kennen de contactpersonen voor onze verschillende 
producten en diensten, mede dankzij de geïntegreerde CRM-aanpak. We peilen continu naar de tevredenheid over 
de geleverde dienstverlening bij onze klanten. 
 
5. Continu raadplegen van onze stakeholders 
De verwachtingen van de stakeholders zijn bekend dankzij regelmatige vergaderingen. De regels voor de 
communicatie en interacties met de minister en haar beleidscel, met de staatssecretarissen en hun beleidscellen, 
met de sociale partners, met de internationale instanties, de vertegenwoordigers van de academische wereld, … 
worden opgesteld volgens ieders behoeften en met inachtneming van de verschillende reglementeringen. De FOD 
BOSA en de DG’s hebben aandacht voor de behoeften en de ontwikkelingen van hun stakeholders. 
 
6. Innoveren staat centraal 
De FOD BOSA ontwikkelt nieuwe insteken en nieuwe werkmethodes in zijn verschillende competentiedomeinen 
zoals de dienstendigitalisering die de publieke sector ter beschikking stelt aan de burgers, de bevordering van een 
innovatiecultuur binnen de federale overheidssector alsook een veilige plaats voor experimenten en ruimte voor 
van mensgerichte en digitale ideeën. De FOD implementeert co-creatiemethodes. Innovatie-ontmoetingen met 
internen of externen zijn een middel om nieuwe benaderingen te creëren. De FOD ontsluit hiervoor zijn authentieke 
bronnen. Door ruimte te laten voor ervaring en uitwisseling en het recht om fouten te maken, bevordert de 
organisatie innovatie 
 
7. Een expert zijn in al onze activiteiten 
De FOD BOSA wil de referentie zijn in zijn verschillende competentiedomeinen. Elke medewerker wordt 
aangemoedigd om zich bij te scholen en zich te ontwikkelen volgens zijn of haar wensen en behoeften van het 
vakgebied om zo een erkende expertise op te bouwen en zich te laten inspireren door wetenschappelijke inzichten 
en good practices uit  andere organisaties. De aldus opgebouwde expertise wordt intern en extern gedeeld met 
een publiek van alle niveaus, of het nu gaat om beginnelingen of experts. Dankzij de gedeelde informatie slaan we 
bruggen tussen interne en externe experts. Op deze manier diepen we de expertise intern verder uit en vergroten 
we om de erkenning van de in andere organisaties aanwezige expertise. Dankzij ervarings- en kennisuitwisselingen, 
zowel intern bij de overheid als met externen, blijven we een trendsetter in onze activiteitendomeinen. 
 
8. Reglementeringen die worden nageleefd en evolueren met hun omgeving 
De FOD BOSA leeft de reglementeringen na, en ziet erop toe dat ze nageleefd worden. De evolutie van de 
reglementeringen vereist fasen van studie, voorbereiding en overleg, vóór de implementatie, follow-up van de 
implementatie en ten slotte de evaluatie. Om inconsistenties te vermijden, overleggen we met de actoren op wie 
de reglementeringen betrekking hebben. 
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Artikel 26 - Operationele doelstellingen 

De FOD BOSA heeft de operationele doelstellingen (OD) opgenomen in zijn bestuursovereenkomst. De 
gedetailleerde operationele doelstellingen en hun KPI’s staan in deel 6 bijlage 1 (Detail beschikbaar bij de FOD 
BOSA).  

Artikel 27 - De  prioritaire projecten 2021-2023 

Transversale projecten 2021-2023 

Project Inhoud van het project Begindatum 
Geschatte 
einddatum 

DG IOD: Project 
CRM 

De ambitie van deze opdracht is de ontwikkeling van 
een CRM-tool voor de FOD BOSA met als hoofdintentie 
de bevordering van de klantentevredenheid. 

17/03/2020 30/04/2024 

DG IOD: Online 
Presence BOSA 

Dit project wil aan de verschillende klanten van BOSA 
een coherent en duidelijke zicht geven op BOSA en zijn 
producten en diensten via alle digitale kanalen. 

1/09/2019 31/12/2025 

DG RO: BPM BOSA 

De FOD heeft talrijke opdrachten die worden 
gerealiseerd door(heen) meerdere DG’s, die variëren 
inzake bedrijfsmodus. Met het oog op een beter begrip 
en een betere samenwerking, zal de FOD een 
gezamenlijk beheer van de End-to-End-processen 
installeren, ondersteund door een gemeenschappelijk 
beheersinstrument. 

1/03/2020 30/09/2022 

DG DT: BosaBot 

Integratie van chatbottechnologie voor de interfacing 
met kandidaten voor selecties. Hiertoe zal de Bosabot 
verder uitgebouwd worden en verrijkt met voice-
technologie, zodat kandidaten 24/7 kunnen beschikken 
over ondersteuning bij de inschrijvingsprocedure. 

5/03/2020 
(kick off 
pilotproject 
na 
overheidsopd
racht – pilot 
delivery 
16/10/2020) 

28/02/2022 
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Lijst van prioritaire projecten tussen 2021-2023 

Hieronder wordt een niet-exhaustieve lijst van de belangrijkste projecten weergegeven die uitvoering geven aan 
de beleidsprioriteiten in de periode 2021-2023. Een volledig overzicht voor het werkjaar 2021 is opgenomen in het 
bestuursplan 2021 (bijlage 1) en ook de toekomstige bestuursplannen voor 2022 en 2023 zullen een soortgelijk 
overzicht bevatten. 

Project Inhoud van het project Begindatum 
Geschatte 
einddatum 

DG DT 

Uitbouw eBOX 
Burgers   

In het eBox-project werd een eventservice (“event 
engine”) ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze service 
laat toe om business berichten te ontvangen, te 
stockeren en deze in functie van de inhoud en 
abonnementen (consents) ter beschikking te stellen 
aan andere systemen. De event service is reeds in 
gebruik voor de eBox burgers én de eBox 
ondernemingen en is geconnecteerd met de eBox 
backend systemen van BOSA, KSZ, RSZ en SFPD, en met 
HIP notificatie toepassingen van bij federale, regionale 
en privé eBox aanbieders). Geconnecteerd met deze 
eventservice wordt een notificatiedienst aangeboden 
die emailberichten naar de betrokken partijen verzendt 
(na opt-in) wanneer een bepaald event optreedt, deze 
notificatiedienst wordt gebruikt door het My eBox 
portaal van FOD BOSA en enkele kleinere BOSA 
toepassingen. Beide services zijn generiek; ze kunnen 
dus ook buiten eBox om worden toegepast. Het doel 
van dit project is om buiten de context van eBox de 
event-  en notificatieservice uit te bouwen voor 
hergebruik bij bi-directionele uitwisseling van 
informatie tussen overheid, burgers en bedrijven, en 
bi-directionele uitwisseling van informatie tussen 
overheidsdiensten onderling.  

17/02/2020 28/02/2021 

Schaalbare FAS-
verbreding 

Pilootfase voor het openstellen van de publieke 
authenticatiemiddelen naar de private sector (= 
FAS/eID, FAS/Itsme, aanmeldingstelsels eIDAS van 
andere lidstaten). Deze piloot wil een gemakkelijke 
toegang geven aan de private sector (BE en EU), op een 
beperkte manier en in een gecontroleerde omgeving, 
tot bepaalde authenticatiemiddelen van de publieke 
sector. De tendens naar het “mobiele” zal in rekening 
worden genomen bij de te ontwikkelen producten. 

19/03/2018 26/02/2021 

OpenGov 
Burgerparticipatie 

Data is een van de pijlers van e-Government. Er is nood 
aan een betere governance voor processen en 
producten waarbij (herbruikbare) data wordt 
gegenereerd, om kosten en/of problemen verbonden 
aan suboptimaal beheer van data te vermijden, en het 
hergebruik van data aan te moedigen. Op vlak van 
burgerparticipatie kan digitalisering drempels verlagen 

1/07/2020 31/12/2024 
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en de burgers toelaten een bijdrage te leveren en hun 
stem te laten horen bij beleidskeuzes. 

AI (Artifical 
Intelligence)  

Het DG DT wil de uptake van artificiële intelligentie bij 
de overheidsinstanties verhogen. Snelle experimentatie 
is hier een goede manier om medewerkers van 
publieke diensten kennis te laten maken met AI en 
onmiddellijk te laten toepassen op een idee.  

15/04/2019 30/09/2021 

User Centricity    

Dit project beoogt de capability "User research" naar 
een volgend niveau (van 1 naar 2) te brengen op vlak 
van maturiteit binnen de organisatie DG DT om op die 
manier de digitale toegankelijkheid te verhogen en de 
digitale kloof trachten te vermijden of te reduceren. 

18/02/2019 29/10/2021 

Putting data at the 
Center Integrated 
view across 
Authentic Sources 

Creatie van een geïntegreerd zicht op overheidsdata 
over authentieke bronnen heen (Putting Data at the 
Center): Door een centrale toegangspoort tot 
overheidsdata uit te bouwen, creëren we een 
geïntegreerd beeld op de beschikbare data over alle 
authentieke bronnen heen. We creëren een 360-
graden zicht op ‘persoon’ en ‘onderneming’ (en 
‘locaties’). We zorgen voor een hogere beschikbaarheid 
en performantie van de data uit authentieke bronnen, 
en voorzien in een geïntegreerd beeld op authentieke 
gegevens. We garanderen de beveiliging van de 
gegevens en naleving van de privacyregels, en tijdige 
vernietiging van gegevens (audit trail). We voorzien in 
alternatieve oplossingen voor gegevensuitwisseling, 
voor behoeften waarvoor webservices niet optimaal 
blijken (grote bestanden, combinatie van gegevens). 
Deze aanpak kadert in een globale federale 
datastrategie waar ook open data en big data hun 
plaats zullen krijgen 

1/01/2018 13/05/2021 

Enterprise 
Architecture 

Een Enterprise architectuur is een 
managementmethode waarbij een modelering gebeurt 
op het hoogste niveau van de organisatie. Op die 
manier wordt een globaal framework aangeboden 
waarbij de toegevoegde waarde van elk initiatief of 
elke dienst of product kan aangetoond worden, samen 
met de link naar de operationele en strategische 
doelstellingen. Daarnaast worden binnen de Enterprise 
Architectuur standaarden afgesproken die de 
interoperabiliteit moeten garanderen. 

27/01/2020 31/12/2024 

Single Digital 
Gateway 

Op basis van de Verordening is het de bedoeling om 
een digitale toegangspoort te creëren voor de 
Europese Unie. Die biedt Europese burgers en 
bedrijven online toegang tot informatie, procedures en 
diensten. 

1/07/2019 20/12/2023 

DG IOD 

IT-architectuur 
uitbouwen  

Transversaal ICT Architectuur initiatief om een 
architectuurvisie, -principes en - werking op te zetten 
over de verschillende DGs van BOSA heen.  

1/07/2020 31/12/2021 
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Duurzame 
ontwikkeling  

De uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van het 
federale actieplan Duurzame Ontwikkeling binnen de 
FOD BOSA 

1/04/2020 Onder 
voorbehoud 

Digiwork/Sharepoi
nt 

Uitrollen van het digitale samenwerkingsplatform (en 
andere O365-collaborative tools) binnen de 
organisatie. Aandacht voor de ondersteuning van 
medewerkers en migraties van gegevens naar een 
Sharepoint-omgeving 

1/03/2017 31/12/2023 

BOSA 
Cultuurproject: 
focus op 
samenwerking 

Het doel van het cultuurproject is om de voorwaarden 
voor samenwerking binnen BOSA te verbeteren, silo’s 
te doorbreken en een efficiëntere samenwerking 
tussen de verschillende diensten binnen BOSA te 
faciliteren. 

1/01/2020 31/12/2021 

Marketing/merken
-strategie om BOSA 
als één organisatie 
neer te zetten            

Dit project wil BOSA als één organisatie neerzetten om 
de zichtbaarheid van de FOD en/of de DG’s bij de 
klanten te verhogen en de positie van de FOD in het 
federale landschap te verankeren. 

1/1/2019 31/12/2021 

DG FAP 

Roll-out FaaS 
Project bij de Régie 

FaaS staat voor Finance as a Service. De doelstelling is 
het in plaats stellen van een standaard 
boekhoudpakket voor  verschillende federale 
instellingen, gebaseerd op het Fedcom ERP systeem 
(ERP = Enterprise Resource Planning software) via een 
cloudoplossing, het zgn. S/4 HANA platform. Deze 
oplossing wordt als piloot bij de Regie der Gebouwen 
uitgerold.  De roll-out zal op 04.01.2021 doorgaan, 
gevolgd door 3 maanden ‘hypercare’ (begeleiding van 
de klant). Een vervolgproject zal de criteria vaststellen 
voor andere instellingen, om mee in te stappen op dit 
platform of op een ander platform. 

1/06/2018 30/04/2021 

Ontwikkeling van 
het nieuw e-
Procurement 
platform  

De ontwikkelingen van het nieuw platform zijn in 
10.2020 van start gedaan.  Het nieuwe platform zal in 3 
fases geleverd worden : Q1.2022, Q1.2023 en 2024. De 
uitbouw van een E2E platform wordt bekeken in het 
kader van dit project. 

8/10/2020 30/06/2024 

Federaal 
aankoopbeleid 

Het federaal aankoopmodel dat is gedefinieerd in 2017, 
alsook het KB van 22.12.2017, zullen worden 
geëvalueerd en verbetervoorstellen worden 
geformuleerd. Deze oefening beoogt meerdere 
doelstellingen: vereenvoudiging van de procedures, 
duurzaamheidsclausules, de rol van FORCMS, de 
toegankelijkheid voor KMO’s en de sociale economie. 

1/01/2021 31/12/2021 

Transparantie rond 
begroting en 
boekhouding 

Reportings voor onze klanten (als ondersteuning voor 
hun financieel beheer), reportings voor de burgers (via 
BICC), reportings voor de parlementsleden (via BICC – 
parlementaire vragen i.v.m. betaaltermijnen), 
reportings voor Procurement team (de FEDCOM en 
Faas gegevens als bron voor het lanceren van nieuwe 
raamcontracten) 

1/07/2021 
(onder 
voorbehoud) 

1/07/2022 
(onder 
voorbehoud) 

Fedcom School (in 
samenwerking met 
DG R&O) 

Opleidingstraject over FEDCOM en SAP-toepassingen 
uitwerken, in samenwerking met OFO, gericht op 
gebruikers en verder te bepalen doelgroepen 

11/2020 Continu 
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E-Invoicing 
Outbound (G2G en 
G2B) 

Studie van de opzet voor digitalisering van uitgaande 
facturatie.  

1/04/2021 
(onder 
voorbehoud) 

30/04/2022 
(onder 
voorbehoud 

Certificering van de 
rekeningen van de 
Staat 

De geconsolideerde rekeningen van de federale Staat 
zullen in 2021, voor de eerste keer, het voorwerp zijn 
van een certificering door het Rekenhof. 

1/01/2019 Continu 

Digitalisering 
boekhoudprocesse
n 

Digitalisering van de schuldvorderingen bij de FOD 
Justitie. 1/01/2021 1/01/2022 

DG PP 
Nieuwe centrale 
Loonmotor 

Uitfaseren van de oude loonmotor door de nieuwe 
centrale SAP loonmotor 1/01/2020 1/01/2023 

Interface met RRN 
- only once  

Het project only once antwoordt op de behoeften van 
de Dossierbeheerders en van de HR-diensten, alsook 
van elke bron waarvan de betrouwbaarheid van de 
activiteiten afhankelijk is van de kwaliteit van de 
gegevens die ze behandeld.  

1/04/2020 25/02/2021 

PersoExpense Automatisch verwerken van de toelagen en 
vergoedingen via de nieuwe loonmotor  30/06/2022 

Only-Once 
interface tussen de 
HR toepassingen 
van DG R&O en DG 
PersoPoint 

Uitwisseling van persoonsgegevens van nieuwe 
medewerkers naar PersoPoint, het automatisch 
creëren van toegang tot de opleidingstoepassing en  de 
automatische uitwisselen van relevante gegevens bij 
evaluaties. 

1/04/2021 31/12/2023 

Document 
Generatie Tool 

Ontwikkeling van een tool om op een efficiënte en 
snelle manier individuele documenten op 
gegroepeerde wijze te generen en rekening houdend 
met de bijzonderheden en verplichtingen van elke 
klant. Deze tool zal worden geïntegreerd in de SCOPE-
applicatie om automatisch de medewerkersgegevens 
op te halen. Na de automatische creatie, kunnen de 
documenten digitaal worden ondertekend en 
semiautomatisch worden gestockeerd in het 
betreffende digitaal dossier. 

8/05/2020 31/12/2021 

Planningsinterface 
voor full 
continudiensten 

Het opzetten van een interface met de verschillende 
planningssystemen voor de full-continudiensten, zoals 
o.a. gebruikt bij de gevangenissen, de douane, de 
noodcentrales,…. 

1/01/2020 31/12/2021 

Single-sign on/ 
single portaal 

Bestaande Employee Self Service laten evolueren naar 
een unieke toegangspoort voor alle federale 
ambtenaren 

1/04/2021 31/12/2023 

HR 
bedrijfsinformatie
model (HR-BIM) 

Om de HR processen beter op elkaar af te stemmen en 
efficiënter te maken, heeft de FOD BOSA nood aan een 
overzichtelijk HR bedrijfsinformatiemodel (BIM). Dit 
informatiemodel zorgt voor een duidelijk overzicht van 
informatieobjecten waarover de organisatie informatie 
verzamelt. Een dergelijk model zorgt voor éénduidige 
definities en een overzicht dat toont hoe deze 
informatieobjecten logisch samenhangen. Dit model is 
nodig voor de verdere optimalisering van de 
dienstverlening in HR processen en biedt 
ondersteuning bij het uitwerken van een toekomstige 

1/01/2021 31/12/2021 
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Enterprise architectuur. Dit is een gezamenlijk project 
van DG R&O en DG PersoPoint 

DG BB  

BICC Coordinate: 
Communicatie en 
BI-visie - 
Standaardisatie - 
Data Management 
(2021)          

Installeren van een BICC-dienst om het BI-aanbod 
binnen de FOD BOSA te structureren 
(gemeenschappelijke BI-governance, realisatie en 
onderhoud van gestandaardiseerde 
rapporteringsproducten, gedefinieerde BI-processen, 
BI-datamanagement, ontwikkelde interne BI-expertise, 
rationalisering van de BI-oplossingen, …). 

1/01/2021 31/12/2021 

DG R&O 

Employer branding 

De identiteit en waarden van de federale overheid als 
werkgever benoemen en promoten teneinde meer 
goede kandidaten te doen solliciteren (inclusief voor 
knelpuntfuncties/profielen zoals bv. IT, medische 
profielen, wetenschappelijke profielen, … en 
de retentie te verhogen. 

1/11/2019 31/12/2022 

Samenstelling van 
de nieuwe 
TestPortfolio + 
investeren in IT-
infrastructuur 

Opmaken van een raamcontract met een looptijd van 4 
jaar voor de aankoop van nieuwe testinhouden ter 
vernieuwing en uitbreiding van het 
testinstrumentarium. Testing en lancering 
selectieapplicaties (vanaf 1/01/2024). 

1/08/2019 1/04/2025 

Herziening 
selectiemodel 

Met als doel de selecties sneller, efficiënter en 
effectiever te maken wordt het huidige model 
fundamenteel herbekeken met oog voor meer 
decentralisatie en flexibilisering. 

1/12/2019 

31/12/2023 
Reglementair 
kader 
 
31/12/2025 
Volledige 
technische 
uitrol 

HR 
Bedrijfsinformatie
model (HR-BIM) 

Om de HR processen beter op elkaar af te stemmen en 
efficiënter te maken, heeft de FOD BOSA nood aan een 
overzichtelijk HR bedrijfsinformatiemodel (BIM). Dit 
informatiemodel zorgt voor een duidelijk overzicht van 
informatieobjecten waarover de organisatie informatie 
verzamelt. Een dergelijk model zorgt voor éénduidige 
definities en een overzicht dat toont hoe deze 
informatieobjecten logisch samenhangen. Dit model is 
nodig voor de verdere optimalisering van de 
dienstverlening in HR processen en biedt 
ondersteuning bij het uitwerken van een toekomstige 
Enterprise architectuur. 

8/12/2020 31/12/2021 

Only-Once 
interface tussen de 
HR toepassingen 
van DG R&O en DG 
PersoPoint 

Uitwisseling van persoonsgegevens van nieuwe 
medewerkers naar PersoPoint, het automatisch 
creëren van toegang tot de opleidingstoepassing en  de 
automatische uitwisselen van relevante gegevens bij 
evaluaties. 

1/04/2021 31/12/2023 
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Artikel 28 - Overzicht van de middelen3 

onderdeel 2020 (12den  2021 voorstel 2022 voorstel 2023 voorstel 2024 voorstel 

  VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

lonen 62.308 62.308 59.576 59.576 61.706 61.706 62.243 62.243 62.243 62.243 

detachering 416 416 410 410 418 418 418 418 418 418 

egov 11.757 11.757 11.815 11.815 12.057 12.057 12.057 12.057 12.057 12.057 

Personeel 74.481 74.481 71.801 71.801 74.181 74.181 74.718 74.718 74.718 74.718 

werking  5.468 5.471 5.372 5.372 5.520 5.520 5.522 5.522 5.522 5.522 

werking IT 7.557 8.270 7.837 7.837 8.261 8.261 8.551 8.551 8.871 8.871 

sociale dienst 217 217 220 220 225 225 225 225 225 225 

invest 188 189 188 188 188 188 188 188 188 188 

invest IT 513 515 513 513 513 513 513 513 513 513 

Werking 13.943 14.662 14.130 14.130 14.707 14.707 14.999 14.999 15.319 15.319 

DG B&B 592 569 580 580 592 592 592 592 592 592 

DG FAP 13.319 13.379 12.522 12.895 10.567 10.933 10.567 10.940 10.567 10.940 

DG R&O 7.704 7.628 7.554 7.554 7.704 7.704 7.704 7.704 7.704 7.704 

basis ont R&O 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 

Empreva 322 322 362 362 362 362 362 362 362 362 

DG PP 6.136 6.415 6.013 6.013 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 

DG DT 27.785 27.411 27.229 27.229 27.785 27.785 27.785 27.785 27.785 27.785 

Operationeel 57.173 57.039 55.575 55.948 54.461 54.827 54.461 54.834 54.461 54.834 

toelage IOD 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

toelage R&O 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 

toelage DT 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 5.920 

Toelagen 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 7.332 

2de pensioenpijler 32.100 32.100 31.458 31.458 31.458 31.458 31.458 31.458 31.458 31.458 

Totaal 185.029 185.614 180.296 180.669 182.139 182.505 182.968 183.341 183.288 183.661 

 

3 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1578/55K1578001.pdf 
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Artikel 29 - Communicatieplan  

Detail beschikbaar bij de FOD BOSA. 
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Deel 4. Transversale doelstellingen 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen 

Artikel 30 - Subsidiariteit m.b.t. de implementatie van de transversale doelstellingen 

Het hoofddoel is de FOD’s te responsabiliseren, hun werking te moderniseren en efficiënter te maken, vertrekkend 
vanuit een gemeenschappelijke visie voor alle FOD’s en die door alle FOD’s wordt onderschreven. In dit kader 
streven de FOD’s ernaar gemeenschappelijke acties te ondernemen die gelden voor het geheel van de FOD’s. 

De normen en standaarden die aan de transversale doelstellingen zijn verbonden en die hier in onderling akkoord 
worden vooropgesteld zijn middelenverbintenissen. Iedere FOD wordt aangespoord een eigen traject in 
verschillende fases uit te tekenen dat vertrekt vanuit zijn huidige positie en maturiteit en hem ertoe aanzet binnen 
zijn mogelijkheden en rekening houdend met de specifieke omstandigheden deze normen en standaarden te 
verwezenlijken en te implementeren. In dit verband moet de overheidsdienst ook verantwoordingsstukken kunnen 
voorleggen. 

Artikel 31 - Gemeenschappelijke basis 

De onderscheiden domeinen beantwoorden aan de doelstellingen vervat in het regeerakkoord en vertolken de 
leidende principes die op hun beurt een emanatie zijn van de gemeenschappelijk gedragen strategische assen 
integratie en coördinatie van de dienstverlening, kostenefficiëntie, klantgerichtheid, innovatie, vereenvoudiging en 
digitalisering. Deze strategische assen werken transversaal bij de bepaling van de doelstellingen van deze 7 
domeinen. Bepaalde operationele doelstellingen en indicatoren kunnen dan ook op meerdere domeinen slaan. 

 

Afdeling 2 - Specifieke bepalingen 

In deze afdeling wordt verder vormgegeven aan alle transversale doelstellingen die door de door de FOD BOSA 
opgerichte interdepartementale werkgroep zijn uitgewerkt. Voor elk van deze doelstellingen wordt een aantal KPI’s 
voorgesteld. 

Artikel 32 - Efficiëntieverbetering en kostenreductie 

Efficiëntieverbetering en kostenreductie zijn een samenspel van externe maatregelen als e-government, 
vereenvoudiging en digitalisering van de processen met interne maatregelen en acties zoals het verbeteren van de 
processen, de coördinatie, de samenhang en de integratie van de dienstverlening en het correct inschatten van de 
behoeften en de impact. Dit wordt gemonitord door de beheerscontrole en het directiecomité. Dat impliceert: 

(a) Een goed beheer en het optimaliseren van de processen en projecten en het garanderen van de kwaliteit ervan 
om te komen tot een grotere maturiteit. Elke organisatie identificeert en beschrijft haar processen. 

(b) Een doorgedreven opvolging en digitalisering van de processen kunnen grote efficiëntiewinsten opleveren, 
met name op het vlak van personeelsbeheer en -ontwikkeling. 

(c) De digitalisering speelt ook een belangrijke rol op het vlak van kostenbeheer. 
(d) De monitoring van de productie en de productiekost met het oog op het verbeteren van de efficiëntie. 

 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 98% personeelsdossiers te digitaliseren ten opzichte van het totaal aantal personeelsdossiers gedurende de 3 

volgende jaren; 
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 90% van de evaluatiedossiers op te volgen en in te vullen via Crescendo of een andere tool gedurende de 3 
volgende jaren. 

Artikel 33 - Administratieve vereenvoudiging 

Ook de administratieve vereenvoudiging gaat samen met e-government, vereenvoudiging en digitalisering van de 
processen. 

(a) Op het vlak van de inschatting van de behoeften en het berekenen van de impact engageert de FOD BOSA zich 
ertoe de effecten van geplande of nieuwe regelgeving in kaart te brengen via een vroegtijdige impactanalyse. 

(b) Op het vlak van administratieve vereenvoudiging engageert de FOD BOSA zich ertoe tegen het einde van de 
bestuursovereenkomst de administratieve lasten opgelegd aan burgers, ondernemingen en verenigingen te 
beperken en bij te dragen tot de door de regering vastgelegde doelstelling [van [30 % vermindering]. De FOD 
neemt deel aan de nulmeting van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging aan de hand van het RIA-
meetmodel en integreert in zijn bestuursplan een intern actieplan administratieve vereenvoudiging dat tevens 
de acties omvat die zijn vereist om te voldoen aan de only once regelgeving, zoals bepaald in de wet van 5 mei 
2014 (BS 4 juni 2014). 

(c) Op het vlak van e-Government en de digitalisering van de processen verbindt de FOD BOSA zich ertoe actief 
bij te dragen tot de digitalisering van de dienstverlening en tot het verminderen van de papierstromen. 

 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 Zijn actieplan ‘only once’ te verwezenlijken en te evalueren; 
 Het aantal databanken of gegevensbronnen van de instelling dat wordt ontsloten via een dienstenintegrator 

op het totaal aantal databanken of gegevensbronnen gedurende de 3 volgende jaren te verhogen; 
 Gebruik te maken van het uitrollen van e-invoicing en zorgen voor de elektronische verwerking van de 

facturen. 
 
Artikel 34 - Klantgerichtheid 

Op het vlak van de verbetering van de klantgerichtheid of de verbetering van de relatie met de gebruikers en 
burgers engageert de FOD BOSA zich ertoe de klantgerichtheid als permanent aandachtspunt en sturend onderdeel 
te ontwikkelen van een beleid en een dienstverlening die optimaal zijn afgestemd op de noden en de verwachtingen 
van de gebruikers - of bepaalde groepen van gebruikers - en de stakeholders, op het respectvol omgaan met 
burgers, bedrijven en belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. De FOD BOSA 
verbindt zich ertoe de dienstverlening regelmatig te controleren en desgewenst bij te sturen. 

 
Op dit vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 De verhouding tussen de gegronde en ontvankelijke klachten en het totaal aantal klachten gedurende de 3 

volgende jaren te verminderen; 
 Monitoringstools te introduceren om tevredenheid van gebruikers continu te meten. 

 
Artikel 35 - Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling gaat over de manier waarop zowel economische, sociale als ecologische aspecten in 
overweging worden genomen in de werking en het beleid van een organisatie en houdt een perspectief op korte, 
middellange en lange termijn voor ogen. 

Inzetten op duurzame ontwikkeling is dan ook voor elke organisatie anders en houdt specifieke doelstellingen en 
uitdagingen in, afhankelijk van haar corebusiness, haar omvang, haar invloed, haar geografische ligging, haar 
klanten, enz. 
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Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan “gendermainstreaming” en “handistreaming” in de verschillende 
fases van de implementatie van het beleid. 

Op het vlak van duurzame ontwikkeling engageert de FOD zich ertoe in overleg met zijn stakeholders zijn materiële 
en immateriële maatschappelijke impact op het vlak van duurzame ontwikkeling te monitoren en te ontwikkelen. 

De organisatie ziet het als haar opdracht: 

(1) de taken die haar toevertrouwd werden correct uit te voeren met een minimale negatieve impact van de 
processen en diensten op de stakeholders (mens en milieu); 
 

(2) oog te hebben voor alle vormen van maatschappelijke toegevoegde waarde die zij als overheidsdienst 
realiseert, en deze in het kader van gemeenschappelijke waarde-creatie verder uit te werken met de 
stakeholders. 

 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 Maatregelen te treffen om de omgevingsimpact van haar acties en activiteiten te beperken; 
 Steeds aandacht te besteden aan de aspecten duurzaamheid, ethiek, sociale economie en innovatie in de 

eigen aanbestedingen, evenals dit actief te bevorderen in de aanbestedingen die worden gerealiseerd in het 
kader van de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten (Koninklijk besluit van 22 december 2017). Er 
zullen voor die ambities duidelijke, meetbare en realistische doelstellingen worden geformuleerd, het 
federaal aankoopoverleg zal de toekomstige raamcontracten identificeren die zich hiervoor het beste lenen 
en de verschillende relevante bestaande omzendbrieven worden gegroepeerd en geactualiseerd i.f.v. deze 
ambities; 

 Interne milieuzorg door o.a. afvalsortering te blijven aanmoedigen en het elektriciteitsverbruik te 
verminderen; 

 Duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven en - waar mogelijk - duurzaamheid mee te nemen in de 
verschillende marktbevragingen; 

 De ambtenaren te sensibiliseren over genomen initiatieven rond verschillende aspecten van duurzaamheid 
(milieu, energie, mobiliteit …). 

Artikel 36 - Bevordering van gelijke kansen 

De FOD’s willen de maatschappij weerspiegelen en gaan derhalve voor een inclusieve maatschappij. Zij willen dit 
vertalen in de samenstelling van het personeel door een inclusief HR-beleid dat een gelijke toegang tot het 
openbaar ambt mogelijk maakt voor elke burger van dit land. 
 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 

 De tewerkstellingsgraad van het aantal personeelsleden jonger dan 26 jaar op te volgen; 
 Het aandeel personen met een handicap van 3% in het personeelsbestand gedurende de 3 volgende jaren op 

te volgen.; 
 De KPI met betrekking tot de verhouding M/V gedurende de 3 volgende jaren op te volgen.  

Artikel 36bis - Bevordering van welzijn & organisatiecultuur 

De FOD kan de nodige acties ondernemen om: 
 De bedrijfscultuur te doen evolueren zodat het welzijn van de medewerkers wordt bevorderd en het evenwicht 

tussen werk en privéleven wordt gerespecteerd; 
 De medewerkers meer autonomie te geven en hen te responsabiliseren; 
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 Een mensgericht leiderschap te integreren voor top en middelmanagement. 
 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 De cijfers in verband met absenteïsme op te volgen; 
 De turnover te verminderen; 
 De interne mobiliteit te verhogen. 

Artikel 37 - Verbetering van de interne controle 

De FOD BOSA verbindt zich ertoe het maturiteitsniveau op het vlak van interne controle te verhogen. Hierbij wordt 
het referentiekader interne controle COSO/INTOSAI gebruikt conform de geldende reglementaire bepalingen van 
de koninklijk besluiten van 17 augustus 2007 en 4 mei 2016 met betrekking tot het intern controlesysteem binnen 
sommige diensten van de federale uitvoerende macht en de oprichting van de federale interne auditdienst. 

Hierbij verbindt de FOD BOSA zich ertoe een nulmeting uit te voeren. Deze kan gebeuren op basis van de MMX 
(maturiteitsmatrix) van het ACFO of een andere matrix die beter aansluit bij de omvang en behoeften van de 
organisatie. Op basis van het vastgestelde maturiteitsniveau wordt een actieplan opgesteld en opgevolgd om de 
maturiteit van de organisatie inzake interne controle te verbeteren en te monitoren. 

Artikel 38 - Verbetering van de interne audit 

Gelet op de oprichting van de gemeenschappelijke interne auditdienst engageert de FOD BOSA zich ertoe het 
interne auditcharter te ondertekenen en actief mee te werken met de gemeenschappelijke interne auditdienst o.a. 
in de volgende domeinen: 
 Het meewerken aan de jaarlijkse risicoanalyse van de interne audit; 
 Het waarborgen van de toegang tot informatie; 
 Communicatie met de verantwoordelijke voor de interne audit en met andere verantwoordelijken bepaald in 

het auditcharter. 

Artikel 39 - Dienstoverschrijdende samenwerking 

Op het vlak van dienstoverschrijdende samenwerking engageert de FOD BOSA zich ertoe op permanente basis de 
dienstoverschrijdende samenwerking te bevorderen door deel te nemen aan en te investeren in de federale of 
transversale initiatieven gericht op synergiën. 

Onze FOD neemt deel aan gerichte prioritaire acties rond een aantal welgekozen thema’s, zoals IT, facility & 
logistiek, HR en budgetbeheer. 
 
Op dat vlak verbindt de FOD BOSA zich er onder meer toe: 
 Op constructieve wijze mee te werken aan elk transversaal initiatief m.b.t. het inzamelen en het aanleveren 

van de gevraagde bedrijfsgegevens aan instrumenten zoals de FED-20, PData en de Duurzame Sociale Balans; 
 Bij te dragen tot de invoering van een gemeenschappelijk instrument voor werklastmeting als objectieve 

basis voor het opstellen van het personeelsplan en de impact van de opdrachten op de terbeschikkingstelling 
en toewijzing van de middelen; 

 Bij te dragen tot de uitbouw van een federale loopbaanbegeleiding; 
 Bij te dragen tot de realisatie van gecoördineerde horizontale projecten inzake vereenvoudiging en synergie 

waarbij meerdere diensten of beleidsniveaus betrokken zijn; 
 Bij te dragen tot de voorbereiding, de gegevensinzameling en de verwezenlijking van transversale efficiëntie- 

en verbeteringsprogramma’s van de federale overheid; 
 Bij te dragen tot een beleid inzake doeltreffende, efficiënte en interactieve transversale communicatie 

(informeren, sensibiliseren, converseren), aangepast aan de noden van de burger;  
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 Op het vlak van interne communicatie transversaliteit, informatiedeling en interacties binnen de organisatie 
te bevorderen; 

 Synergie en samenwerking met andere organisaties te implementeren op het vlak van communicatie om de 
effectiviteit, efficiëntie en impact te versterken. 

 

Deel 5 - Administratieve fases 
Artikel 40 - Stakeholdersoverleg 

Artikel 41 - Overleg met het basisoverlegcomité 

Artikel 42 - Goedkeuring van het directiecomité 

Artikel 43 - Goedkeuring minister, staatssecretarissen en leden directiecomité 

Detail beschikbaar bij de FOD BOSA. 

Deel 6 - Bijlage 1: bestuursplan 
Detail beschikbaar bij de FOD BOSA. 

 


